Prövning

Svenska som andraspråk 1 (SVA01)
Lärobok och litteratur
•
•
•

Sätt full fart, (sidorna 22-38, 44-54, 78-102, 118-135), ISBN 9789140683069
Antologi 2, (lånas på Komvux bibliotek)
En roman från 1900-talet. Din lärare ger förslag på vilka romaner som gäller.

De skönlitterära böckerna kan lånas på Komvux bibliotek. Kontakta biblioteket för information.
Läroböckerna köper du. Prata med din lärare om var du kan köpa böckerna.

Prov
•
•

Provtillfälle 1 - Nationellt prov: Läsförståelse och uppsats. I uppsatsen ingår att
referera texter, det vill säga du ska i din text ska återberätta det du har läst.
Provtillfälle 2 - Språklig variation. Gör texten hemma och diskutera din text med din
lärare. Använd kursboken Sätt full fart om hur språk används på olika sätt av olika
människor, hur språket skapar status, gemenskap eller utanförskap och vilka fördomar
val av språk kan skapa. Ge exempel från din egen erfarenhet, intervjua vänner om vad
de tycker om olikheter eller hämta exempel från media. Jämför med ditt modersmål.

Uppgifter som du har gjort klart till provtillfället
• En roman. Du gör en redovisning av den roman som din lärare har gett förslag på. Din
presentation ska vara 5-10 minuter och beskriva miljö, personer, handling och du ska ge
en egen åsikt om boken.
• 5 texter. Du läser fem texter ur Antologi 2. Förbered dig på att diskutera kring innehåll,
budskap och jämför texterna med varandra.
• Skriftligt och muntligt prov. Du skriver först en argumenterande text, vilket betyder
att du ska ha en åsikt som du även presenterar muntligt inför läraren.
Provtillfälle 1 äger rum det datum du får på anmälningsblanketten till prövningen. Provet
uppskattas ta fem timmar.
Provtillfälle 2 äger rum omkring en vecka efter provtillfälle 1, under förutsättning att proven från
första provtillfället är godkända. Proven tar sammantaget två timmar vid provtillfälle 2. Tidpunkt
för provtillfället meddelar ansvarig lärare. Tänk på att du också måste lämna in dina hemuppgifter
före provtillfälle 2.
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