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[SVASVA03] Prövningsinstruktion 
 

Så här förbereder du dig  
Läs igenom hela instruktionen och gör en planering. Vi rekommenderar dig att i god tid 

före det skriftliga provet starta med inlämningsuppgiften och förbereda dig för det 

muntliga provet. Du ska läsa både skönlitterära texter och en eller flera läroböcker i 

svenska/ svenska som andraspråk. 

Så här förbereder du dig inför de olika delarna som ingår i prövningen: 

• Inför din inlämningsuppgift ska du läsa på om språklig variation och språkliga 

skillnader som till exempel sociolekter och minoritetsspråk. Du ska läsa på om 

hur man skriver och strukturerar en vetenskaplig uppsats/ rapport samt 

källhantering och referat- och citatteknik.  

• Inför det skriftliga provet ska du läsa på om att skriva vetenskapligt PM och 

källhantering samt, referat- och citatteknik. I det skriftliga provet ingår delar av 

nationella prov. Sök på ”gamla prov” på Skolverkets hemsida (Öppnas i nytt 

fönster). 

• Inför ditt muntliga prov ska du studera hur man läser och analyserar skönlitterära 

texter, litteraturhistoria samt hur man håller ett argumenterande tal.  

Kurslitteratur 

Läromedel och antologier samt en lista på valbar skönlitteratur hittar på sidorna 3–4. Av 

prövningsinstruktionen framgår hur du ska redovisa litteraturen. 

Hjälpmedel vid prov 

Du får låna dator vid skrivuppgiften. Läs om prov på dator på Alvis startsida. Du har 

tillgång till digital svensk ordbok/ordlista. Du får inte ta med ordbok/ordlista själv.  

Vid det muntliga provet får du använda stödord i begränsad omfattning.  

Så här går prövningen till 
Du gör först en skriftlig inlämningsuppgift (1), därefter ett skriftligt prov vid det 

prövningsdatum du har anmält dig till (2) och sedan ett muntligt prov (3).  

Det muntliga provet äger rum 1–3 veckor efter det skriftliga provet. Läraren kallar dig 

och du måste vara beredd att acceptera den tid (dagtid) som läraren erbjuder dig.  

1. Inlämningsuppgiften gör du först 

Du ska skriva en uppsats i form av en vetenskaplig rapport om något ämne som 

behandlar någon eller några aspekter av språklig variation, skillnader mellan 

majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk, och hur språket kan användas för att 

uttrycka maktförhållanden. Du ska välja en lämplig rubrik till din uppsats. Förslag på 

uppsatsämnen:  

 

https://www.skolverket.se/sok
https://www.skolverket.se/sok
https://provningsenheten.alvis.se/
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• Någon aspekt av språklig variation. 

• Någon aspekt av skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. 

• Någon aspekt av hur man kan utöva makt, till exempel härskartekniker, genom 

språk. 

• Någon aspekt av skillnaden mellan majoritetssamhällets språkbruk och någon 

minoritets. 

Formella krav på inlämningsuppgiften 

Din text ska följa vedertagen disposition för vetenskapliga uppsatser och innehålla: 

• Försättsblad 

• Innehållsförteckning 

• Inledning med syfte, frågeställning, metod och material 

• Avhandling 

• Avslutande diskussion 

• Källförteckning 

Du ska avgränsa ditt ämne efter angivet omfång. Du ska formulera ett problem eller 

en frågeställning, inte redogöra för exempelvis svenska språkets historia.  

Du ska använda minst två källor och visa att du behärskar referat- och citatteknik enligt 

Harvard-, APA- eller Oxfordmodellen. 

Inlämningsuppgiften ska vara minst sju sidor inklusive försättsblad och 

innehållsförteckning. Använd ett lättläst teckensnitt som Times New Roman, 12 punkters 

storlek, och 1,5 i radavstånd.  

Ange kurskod och prövningsdatum samt ditt för- och efternamn på försättsbladet i 

inlämningsuppgiften.  

Filformat och filnamn 

Godkända filformat är doc, docx och pdf. Filnamnet ska innehålla kurs och 

prövningsdatum samt ditt namn. Exempel: SVASVA03_2020-02-04_Anna_Andersson. 

Mejla din inlämningsuppgift som bilaga till läraren senast samma dag som du 

gör det skriftliga provet 

Lärarens e-postadress hittar du i kurskatalogen i anslutning till kursen. I mejlet måste du 

ange ditt för- och efternamn.  

Se upp med plagiering i inlämningsuppgiften 

Prövningsenheten använder tjänsten Urkund/Ouriginal för att kontrollera 

inlämningsuppgifter mot plagiat. Läs om hur du kan undvika plagiat i Urkunds 

plagiathandboken, pdf (Öppnas i nytt fönster). 

2. Skriftligt prov  

Skriftligt prov gör du vid det prövningsdatum som du har anmält dig till. Det skriftliga 

provet består av två delar: 

a) Prov rörande regler och praxis vid vetenskaplig rapportskrivning. 

b) Vid provtillfället får du ett texthäfte och ett ämne som du ska skriva om. Du ska 

skriva en vetenskaplig text i form av ett PM. Det är en utredande text med en 

https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Plagiarism_Handbook_SE.pdf
https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Plagiarism_Handbook_SE.pdf
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inledande problemformulering, en utredning och en avslutning. Du ska använda 

texter i texthäftet när du skriver så du måste behärska referat- och citatteknik.  

Meddela vilken litteratur du har valt till det muntliga provet 

I samband med att du gör det skriftliga provet fyller du i ett formulär där du anger vilken 

litteratur du har valt att läsa.  

Du intygar också att du har tagit del av ämnesplanen för kursen och att du har förstått hur 

du ska förbereda dig för det muntliga provet.  

3. Muntligt prov gör du 1–3 veckor efter det skriftliga provet 

Det muntliga provet gör du enskilt med läraren. Provet tar ca 60 minuter. Du ska genom 

din språkbehandling, ditt ordförråd och dina strategier för en fungerande kommunikation 

visa dina färdigheter i det svenska språket. Du ska även visa dina kunskaper i litteratur, 

litteraturanalys, retorik samt vetenskaplig rapportskrivning.  

A. Du ska läsa en roman och ett drama från litteraturlistan. Du ska göra en kort 

sammanfattning av innehållet och redogöra för berättarstruktur, diskutera tema 

och motiv samt referera till de lästa verken med exempel och citat. Tag helst med 

de lästa verken. 

B. Du ska läsa tre dikter från olika epoker samt göra en utförlig analys där du 

behandlar innehåll och tolkning samt diktens form, språk och stilgrepp och 

redovisa på samma sätt som romanen.  

C. Du ska hålla ett argumenterande tal, valfritt ämne, på cirka fem minuter. Ditt 

tal ska vara väldisponerat och språkligt anpassat till sammanhanget. Du ska 

använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel (dator, läsplatta eller 

liknande).  

D. Samtal kring den inlämnade rapporten. 

Kom väl förberedd till det muntliga provet. Endast stödord i begränsad omfattning får 

användas. 

Läroböcker  
Till den språkliga delen väljer du förslagsvis en av följande läroböcker: 

• Markstedt m.fl., Svenska impulser 2 

• Harstad m.fl., Insikter i svenska 2–3 

• Gustafsson m.fl., Språket och berättelsen 3 

Svenska språket i tal och skrift, språklig variation, litteraturkunskap, kunskap om genrer, 

tolkning av skönlitteratur, texttyper och textproduktion, argumentation samt referat- och 

citatteknik måste finnas med i läroboken, liksom utdrag ur texter av olika slag.  

För inlämningsuppgiften rekommenderar vi: 

• Ask, Hållbara texter 

• Sahlin m.fl., Fixa genren 

Skönlitteratur  

Välj en roman 

• Coetzee, J.M.: Pojkår 
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• Dostojevskij, Fjodor: Brott och straff 

• Kafka,Frans:  Processen 

• Lagerlöf, Selma: Gösta Berlings saga 

• Morrison, Toni: Sula 

• Vallgren, Carl-Johan: Den vidunderliga kärlekens historia 

• Thuy, Kim: Ru 

Välj ett drama 

• Sofokles: Kung Oidipus 

• Euripides: Medea 

• Shakespeare, William: Hamlet eller Macbeth 

• Molière: Den girige 

• Ibsen, Henrik: Vildanden 

• Bratt/Andersson: Hemmet 

• Norén, Lars: Natten är dagens mor 

Välj tre dikter från olika epoker  

Dikter och noveller hittar du i någon antologi avsedd för gymnasieskolans 

studieförberande program. Exempelvis: 

• Jansson, Levande texter 

• Manne m.fl., Öppna dörrar 

• Månberg m.fl., Bok och webb Antologi 2 

• Månberg m.fl., Bok och webb Antologi 1 

• Skoglund m.fl., Svenska Timmar antologin 


