Prövning

Svenska 3, 100p (SVESVE03)
Lärobok och litteratur
•
•
•
•

Sjöstedt & Jeppsson; Människan texter Språket, ISBN: 978-91-44-05924-2.
Kompendium 1 med litterära texter, prosa och lyrik (lämnas ut av läraren).
Texthäfte till nationella provet (lämnas ut av läraren).
En modern roman som Korparna av Bannerhed eller t.ex. någon annan
Augustprisvinnare. Kontakta din lärare för tips om passande roman.

Prov
Uppgifter som du har gjort klart till provtillfälle 1

Du ska före provtillfälle 1 ha läst det texthäfte som hör till det nationella provet. Detta får du av läraren.
Vetenskapligt utformad rapport om språk eller litteratur. Rapporten skickas som mejl till läraren före
provtillfälle 1. Källorna ska anges löpande i texten. Följ rapportmallen i läroboken.
Essä eller reportage. Texten skrivs hemma och skickas via mejl till läraren före provtillfälle 1. Följ
anvisningarna som finns i Människan texter Språket.
Provtillfälle 1 - Skriftligt prov: Del 1. Nationellt prov. Skriv en text som ska utformas som en
vetenskapligt utformad artikel med källhänvisningar. Du kan läsa om vetenskapligt skrivande i
Människan texter Språket. Del 2. Gör en argumentationsanalys av den artikel du får vid provtillfället
och fokusera på dess retoriska begrepp. Du kan förbereda dig genom att läsa om retorik, begreppen
etos, logos och patos samt retoriska figurer i läroboken Människan texter Språket.
Provtillfälle 1 äger rum det datum som står på ansökningsblanketten till prövningen. Provet tar omkring
fem timmar.
Provtillfälle 2a - Muntligt prov: Nationellt prov. Argumentera för din ståndpunkt. Du får
förberedande material av din lärare.
Provtillfälle 2b - Muntligt prov: Du gör en presentation av din muntliga analys och tolkning av den
valda romanen samt av 8 texter ur Kompendium 1. Din presentation ska ske med hjälp av en
Powerpoint eller motsvarande.
Provtillfälle 2c – Muntligt prov. Du ska redovisa dina kunskaper i språkhistoria. Du förbereder dig
genom att läsa om svenska språkets historia, släktskap och förändring i samhället i Människan texter
Språket.
Provtillfälle 2a, 2b och 2c äger rum samtidigt omkring en vecka efter andra provtillfället under
förutsättning att detta prov är godkänt. Datum bestäms av ansvarig lärare. Provet tar omkring två
timmar.
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