Prövning

Svenska som andraspråk 2 (SVA02)
Lärobok och litteratur
•
•
•

Sätt full fart (alla kapitel).
Antologi 2 (lånas på Komvux bibliotek)
Du ska även läsa romanen Hemsöborna av August Strindberg OCH novellerna Amnesti av
Nadine Gordimer samt Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway. Dessa finns
på sv.svenskanoveller.wikia.com

Läroboken Sätt full fart köper du. Prata med din lärare om var du kan köpa böckerna.

Prov
Provtillfälle 1 - Skriftligt prov: Före provet läser du ett texthäfte med artiklar och skönlitteratur
som du får av läraren. Du ska skriva en uppsats på provet där du refererar och citerar ur texterna i
texthäftet. Uppgiften som talar om vad du ska skriva får du när du kommer till provet.
Provtillfälle 1 äger rum det datum som står på ansökningsblanketten till prövningen. Provet tar
omkring fem timmar.
Provtillfälle 2 - Skriftligt prov. Litteraturprov. Förbered hemma genom att läsa Antologi 2 och
kapitel 8-16 i Sätt full fart. Du redovisar kunskaper om texternas innehåll, stil/budskap och om
författarna och epokerna. Provtillfälle 2 äger rum en vecka efter första provtillfället under
förutsättning att första provet är godkänt. Datum bestäms av ansvarig lärare. Provet tar omkring fem
timmar.
Uppgifter som du har gjort klart till provtillfälle 3.
Läs romanen och de två novellerna. Förbered en redovisning av dessa. Beskriv personer, miljö,
språk, stil, handling och budskap. Jämför innehållet i dem och hitta gemensamma tankar, motiv
och budskap. Placera romanen och novellerna i sin egen tid och visa på detaljer som är
tidstypiska. Ge ett eget omdöme om dem. Repetera det du har läst om epoker och författare i Sätt
full fart och texterna ur Antologi 2.
Förbered dig på att diskutera kapitel 7 i Sätt full fart. Språklig variation i Sverige och i det
svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens,
minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
Skriv en debattartikel hemma där du argumenterar för din åsikt om något som engagerar dig i
samhället. Förbered en presentation av den muntligt, 5-10 min.
Provtillfälle 3 - Muntlig presentation. Du redovisar romanen och novellerna som du har förberett.
Presentationen ska vara 5-10 minuter och beskriva miljö, personer, handling samt ett eget omdöme
av böckerna. Använd Powerpoint vid presentationen. Du redovisar även din argumentation där du
övertygar lyssnarna med starka argument. Vi har även en diskussion om språklig variation (kapitel
7 i Sätt full fart).
Provtillfälle 3 äger rum omkring en vecka efter andra provtillfället, under förutsättning att provet
vid andra provtillfället är godkänt. Datum bestäms av ansvarig lärare. Proven tar tillsammans
omkring två timmar.
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