Prövning

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

Sätt full fart. (sidorna 30-36, 81-89, 97-100, 118-135, 165-179 och 188-267.
Antologi 2, (lånas på Komvux bibliotek)
Två romaner från tiden före 1900-talet.

Kontakta din lärare för tips om passande skönlitterära böcker. Läroböckerna köper du. Prata
med din lärare om var du kan köpa böckerna.

Prov
Provtillfälle 1 - Skriftligt prov: Skriv en uppsats. Inför provet läser du ett texthäfte med artiklar och
skönlitteratur som används för uppsatsen som du får av läraren.
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 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

Två romaner. Läs två romaner och förbered en redovisning av dessa. Beskriv personer, miljö, språk,
stil, handling och budskap. Jämför innehållet i romanerna och hitta gemensamma tankar, motiv och
budskap. Placera romanerna i sin egen tid och visa på detaljer som är tidstypiska. Ge ett eget omdöme
om romanerna. Läs om epoker och författare i Sätt full fart. Läs också 8 texter ur Antologi 2.
Provtillfälle 3a – Muntlig presentation. Läs en roman och förbered en presentation av den roman du
har läst. Även diskussion om litteratur. Presentationen ska vara 5-10 minuter och beskriva miljö,
personer, handling samt ett eget omdöme av boken. Använd Powerpoint vid presentationen.
Provtillfälle 3b - Muntlig presentation. Läs en debattartikel och förbered en presentation av denna.
Presentationen ska vara 5-10 minuter.
Provtillfälle 3a och 3b äger rum samtidigt 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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