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Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets kunskapskrav för Svenska 3. Som ett 
första steg behöver du läsa om ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Du 
behöver själv göra bedömningen om du har kunskaper som motsvarar de krav som 
Skolverket ställer. På www.skolverket.se kan du söka fram ämnesplanen för Svenska 3. 
 
När du skickat in din prövningsanmälan kommer prövande lärare att ta kontakt med dig via 
mejl. Några av momenten i prövningen behöver förberedas hemma. Material som kan 
användas som förberedelse är: 
 
Språket och berättelsen 3, Linda Gustafsson och Uno Wivast, Gleerups förlag, 2017. ISBN: 
9789140695239 
 
En prövning görs alltid av en hel kurs och du kan inte pröva enstaka kunskapskrav. En 
prövning innebär alltså att du visar redan inhämtade kunskaper. Efter att en prövning har 
påbörjats ska alla moment vara genomförda och bedömda inom två månader. I en prövning 
ingår inga lektioner, ingen handledning och det finns inte heller någon möjlighet att göra 
kompletteringar inom en prövning.  
 
Prövningen i Svenska 3 innehåller följande moment: 

1. Nationellt prov 
Det nationella provet består av två delprov, ett skriftligt och ett muntligt.  
 
NP3A – vetenskapligt skrivande/utredande text 
Det första delprovet testar dina kunskaper i vetenskapligt skrivande. I det ingår att du 
ska läsa in dig på ett ämne med hjälp av texter som du får av prövande lärare. Vid 
provtillfället kommer du till skolan där du får själva uppgiften. Det kommer att finnas 
tre-fyra olika skrivuppgifter att välja mellan. Alla utgår ifrån en redan given 
frågeställning och din uppgift är att utifrån det material som du har läst in dig på, 
skriva en utredande text som besvarar frågeställningen. Din text ska följa 
instruktionen, ha en vetenskaplig stil (objektiv, tydlig och formell) och du ska följa 
regler för källhänvisning, referat och citat. I texten förväntas du hänvisa till dina källor 
i löpande text (APA-systemet/Harvard). Provet tar 4 timmar. Ta med texthäftet till 
provtillfället. 
På skolverket.se kan du söka fram gamla nationella prov för att läsa mer om hur 
uppgifterna ser ut och hur de bedöms. 
 
 



NP3B – muntlig framställning/argumentation 
I det andra delprovet ska du genomföra en argumenterande muntlig framställning 
där du ska visa att du behärskar retoriska grepp och verktyg. Du ska även visa att du 
kan använda ett presentationstekniskt hjälpmedel på ett sådant sätt att det 
förstärker ditt budskap. Du får tid att förbereda din presentation som genomförs i 
grupp med andra. Vid examinationstillfället ska du också visa att du kan analysera 
och ge feedback på andra elevers presentationer genom att använda retoriska 
begrepp.  
På skolverket.se kan du söka fram exempel på gamla nationella prov och hur de 
muntliga uppgifterna kan se ut. 
 

2. Romananalys 
Du ska läsa en roman och göra en fördjupad analys. Att analysera är att försöka 
svara på varför en roman är som den är och hur författaren har arbetat. Det är alltås 
inte en sammanfattning av handlingen. En fördjupad analys innebär att du ska läsa, 
analysera och kunna resonera kring följande aspekter: 

• Miljö 
• Karaktärer 
• Motiv och tema 
• Budskap 
• Språk och stil 
• Berättarperspektiv 
• Intertextualitet  
• Dramaturgiskt upplägg  
• Tolkningsperspektiv – Som en del av analysen ska du också anlägga ett 

specifikt tolkningsperspektiv. Exempel på tolkningsperspektiv är 
biografiskt perspektiv, läsarorienterat perspektiv eller feministiskt 
perspektiv. Alltså att du läser romanen med specifika ”glasögon”. 

 
Romananalysen presenteras i form av ett samtal med prövande lärare. I samtalet 
ska du kunna försvara din tolkning med hjälp av exempel ur romanen.  
 
Du kan välja mellan följande romaner: 
Kallocain – Karin Boye 
Doktor Glas – Hjalmar Söderberg 
Gösta Berlings Saga – Selma Lagerlöf 
 
 

3. PROV i språkhistoria 
Du gör ett skriftligt prov i språkhistoria. Provet tar ca 1h och prövar dina kunskaper i 
hur det svenska språket har förändrats och på vilket sätt svenskan är släkt (eller inte 
släkt) med andra språk och även hur andra språk har påverkat svenskan.  



 

Nedan finns en förteckning över kunskapskraven i svenska 3 och hur de olika momenten i 
prövningen motsvarar kraven på kursen. 

KUNSKAPSKRAV                            MOMENT 

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora 
mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från 
detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna 
är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är 
dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor 
kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på 
ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. 
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. 

 

 Nationellt prov, 
delprov NP3A 

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör 
eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till 
syfte, mottagare och kommunikationssituation, och eleven 
använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven 
har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda 
presentationstekniska hjälpmedel. 

 

  Nationellt prov, 
delprov NP3B 

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska 
begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik. 

 

 Nationellt prov, 
delprov NP3B  

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och 
ge välgrundade argument till stöd för den. 

 

 Nationellt prov 
- NP3B 

Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter samt 

 Romananalys  

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en 
genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss 
säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för 
sin tolkning genom belägg från texterna. 

 

  

Romananalys 

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska 
språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. 

 

 Prov i 
språkhistoria 


