Prövning

Svenska som andraspråk,
grundläggande nivå
I prövningen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå ingår flera delar som tillsammans
visar hur väl du förstår och kan göra dig förstådd på svenska.
Läraren prövar dina kunskaper i att lyssna, prata och skriva på svenska.
Du är välkommen att höra av dig med frågor.

Det här behöver du läsa hemma före provet
•

Öppna dörrar, antologi och arbetsbok. Läs hela boken innan proven.

•

Förslag på romaner du kan läsa (inte den lättlästa versionen):
Jan Guillou; Ondskan
Astrid Lindgren; Bröderna Lejonhjärta
Astrid Lindgren; Mio min Mio
Arkan Asaad; Stjärnlösa nätter
Mårten Sandén; En plats de kallar lyckan

Läslogg. Du samlar många korta eller några få längre citat från boken (8-15 st) och skriver ner dina
tankar om citaten och om innehållet i den bok du har läst. Se exempel längst ner. Kontakta gärna din
lärare om du har frågor.
Läsloggen ska du lämna in samma vecka som du gör de skriftliga proven.

Så här går provet till
Prov 1: Skriva och läsa
1. Uppsats. Du får veta vad du ska skriva om av din lärare när provet börjar.
2. Läsförståelse. Du får en text att läsa och svara på frågor.
3. Förbättra en text. Du får en text som du ska försöka göra bättre.
Hjälpmedel. Du får ta med dig lexikon och en svensk ordbok.
Prov 2: Prata och lyssna
1. Hörförståelse. Du ska lyssna på ett samtal och svara på frågor.
2. Muntlig presentation 1. Du ska med egna ord berätta om den bok du har läst och beskriva handling,
personer och miljö. Vad har gjort starkast intryck, förklara vilka känslor och tankar du tror att
författaren vill förmedla.
3. Muntlig presentation 2. Berätta om något som du själv är intresserad av eller har upplevt. Din
presentation ska vara mellan 5 och 10 minuter.
4. Samtal om texter i boken Öppna dörrar. Du ska välja två teman ur boken och prata om texterna
som finns där. Läs hela boken Öppna dörrar före samtalet.
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