
 
 

Svenska som andraspråk 2, 100 p  

Kurskod: SVASVA02  
  

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets kunskapskrav för Svenska som 

andraspråk 2, se Skolverkets  webbplats: 

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-

for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-

gymnasial/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3

DSVA%26tos%3Dvuxgy&sv.url=12.b173ee8160557dd0b8100d#anchor2 

 

Viktigt att du läser om centralt innehåll och kunskapskrav.  Din prövning kommer att 

bedömas utifrån kunskapskravsmatrisen. 

  

När du skickat in din prövningsanmälan kommer prövande lärare att ta kontakt med dig via 

mejl. Prövning som startats ska avslutas inom två månader. 

 

Material som du kan använda för att förbereda dig: 

Åkerberg, Therese & Norefalk, Christian (2015): Svenska som andraspråk 2 & 3. NA förlag 

AB. Estland. ISBN: 978-91-88229-00-7 

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 

1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, 
situation och mottagare. 

2. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för 
sammanhanget. 

3. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, 
fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar. 

4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt 
och skriftligt språk. 

5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag. 

6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar 
av världen. 
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7. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över 
språkanvändning och attityder till olika språkbruk. 

8. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra 
språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna 
språkinlärningen. 

 

  

 

Prövningen består av:  

 

1. En dag när du träffar prövande lärare och prövas muntligt.  Ca. 60 min. Här ska du; 

• Göra en muntlig presentation där du jämför två litterära epoker. 

Presentationen ska göras med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel 

(Power Point, Keynote). Den ska vara 5 - 6 minuter lång. Din presentation ska 

vara av utredandekaraktär och alltså besvara en frågeställning. Exempelvis 

Hur skiljer sig antiken och upplysningen åt? Din presentation ska innehålla 

information om samhället, ideologier, litteratur och konst. Ge också exempel 

på några kända verk och dess författare. 

 

Tänk på inledning, huvuddelar och avslutning samt att ange dina källor. 

Du kan välja mellan epokerna; antiken, medeltiden, renässansen, 

upplysningen, romantiken och realismen. 

 

• Muntligt presentera en av dessa böcker. Böckerna ska vara skrivna i 

originalversion. Alltså inte lättläst. 

Defoe Daniel, Robinson Crusoe (upplysningen) 

Shelley Mary, Frankenstein (romantiken) 

 

Boken ska redovisas I form av en Epik analys (separat papper som du får av 

lärare). Du bör ta upp något om samtliga fetstilta rubriker på 

epikanalyspapperet. 

 

2. Ett tillfälle när vi bokar in dig på Mora Högskolecentrum och du gör två olika skriftliga 

prov. Ca. 4 timmar. (uppsats 180 min och innehållsprov ca. 60 min) 

• Uppsats skriv en argumenterande text. Vi provtillfället får du läsa  

1 - 2 texter som diskuterar ett ämne inom (andraspråksinlärning, 

språkligvariation, språksociologi, minoritetsspråk. Din uppgift kommer att 

bestå av att skriva en argumenterande text. Artikel eller debattinlägg som 

behandlar textens ämne. Ca. 350 - 500 ord. 

• Skriva ett prov som behandlar frågor om; Språksläktskap och 
språkförändringar, svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, 
teckenspråkets och dialekternas ställning och status. 



 

Argumenterande text  

Du ska där bland annat visa att du kan formulera en tes, sammanställa information, föra 

en argumentation och referera till källor.  

Generella skrivråd 

En argumenterande text innehåller tre huvudsakliga byggstenar: en tes (huvudtanke), 

argument och underbyggnad av argumenten. Här kommer några vanliga råd när det gäller 

argumentation: 

- Ha alltid en tydlig tes! Var mycket tydlig med vilken tes du vill övertyga din läsare 
om, och se till att skriva ut den ordentligt i din text. Förutsätt inte att läsaren fattar i 
alla fall – det är inte alls säkert. 

- Se till att argumenten har med tesen att göra! Argumenten måste vara relevanta för 
den fråga du driver, annars kommer de att försvaga din argumentation. Om det 
behövs, ta dig tid att förklara för din läsare hur argumenten hänger ihop med tesen. 

- Underbygg dina argument! Använd fakta och referera vad andra har sagt, men 
använd också ditt eget förnuft och förklara hur saker och ting hänger ihop. 

- Använd bara de starkaste argumenten! När du funderar över en fråga kommer du 
säkert hitta massor av tänkbara argument. Använd inte alla, utan bara de som du 
uppfattar som starka och övertygande. För många argument gör texten svår att läsa 
och följa med i, och mindre bra argument blir lätta att slå hål på så att din 
argumentation försvagas. 

- Bemöt tänkbara starka motargument! Om det finns några starka invändningar mot 
din tes, ta dem på allvar och bemöt dem efter bästa 
förmåga. Om du inte låtsas om motargumenten kommer någon annan garanterat att 
hitta dem och attackera din text med hjälp av dem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


