Prövning

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

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

Läroböckerna köper du. De finns på Adlibris, Bokia m.fl.
Inför Prov 1

Du ska skriva en vetenskapligt utformad rapport om svenska språket ur historiskt eller språksociologiskt
perspektiv. Exempel på ämnen finns i Språket, sidorna 262-359. Kom överens med den ansvarige läraren
om vilket ämne du ska behandla.
Följ rapportmallen i Språket, sidorna 140-149. Omfattningen på uppgiften är 4-7 sidor. Samtliga
rapportavsnitt som anges på sidan 149 (titelsida, innehållsförteckning, sammanfattning etc.) skall finnas
med. Brödtexten skall ha 1 1/2 radavstånd, 12 punkters teckenstorlek. Rubriker och underrubriker ska
vara konsekvent formaterade. Nytt stycke markeras med blankrad. Referatmarkeringar och
källförteckning ska följa Harvardsystemet (se sidorna 135 och 142).
Du ska dessutom skriva en litterär analys av den roman du valt. Här ska du visa att du kan beskriva, tolka
och perspektivera. Följ anvisningarna som finns i Språket, sidorna 367 - 401. När det gäller de olika
modellerna för tolkning och perspektivering (sidorna 382-393) räcker det att du visar kunskap och
förståelse för en av modellerna. Din text bör även innehålla en kortare författarpresentation.
Lägg märke till att detta inte är en recension – du förväntas uttrycka dig så objektivt som möjligt och din
personliga uppfattning om texten får du spara till den muntliga delen av prövningen (se nedan).
Omfattningen på uppgiften är 2-3 sidor. Brödtexten skall ha enkelt radavstånd, 12 punkters
teckenstorlek. Rubrik och eventuella underrubriker skall vara konsekvent formaterade. Nytt stycke
markeras med blankrad. Eventuella referatmarkeringar och källförteckning skall följa Harvardsystemet (se
sidorna 135 och 142).
Båda texterna ska sparas i pdf-format och skickas som bilagor i ett mejl till ansvarig lärare senast samma
dag som Provtillfälle 1.
Du ska före provtillfälle 1 också ha läst det texthäfte som hör till det nationella provet. Detta får du av
läraren. Läs även in dig på hur man skriver ett vetenskapligt PM (sidorna 126-133) och hur man refererar
(sidorna 100-106) samt hur man refererar enligt Harvardsystemet. (sidorna 142-143). Exempel på ett
tidigare nationellt prov finns på www.natprov.nordiska.uu.se/kurs3/exempel.
Förbered även en argumentationsanalys genom att läsa om retorik, begreppen etos, logos och patos samt
retoriska figurer i läroboken Språket, sidorna 254-258.
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Provtillfälle 1 - Skriftligt prov

Detta äger rum det datum som står på ansökningsblanketten till prövningen. Provet tar omkring fem
timmar. Du får ha med dig texthäftet till provtillfället. Marginalanteckningar är tillåtna, men inga längre
textavsnitt.
Del 1. Nationellt prov. Med utgångspunkt i texthäftet ska du skriva en vetenskapligt utformad PM.
Del 2. Argumentationsanalys. Vid provtillfället får du en artikel som du ska analysera och kommentera
med fokus på textens struktur och retoriska verkningsmedel.
Inför Prov 2

Det nationella provets muntliga del innebär att du ska genomföra en muntlig argumentation. Förbered
dig genom att läsa in dig på det material du får av din lärare. Exempel på provuppgifter finns på
http://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs3/exempel/.
Förbered även en muntlig redovisning av din roman, dess författare och genre. Din personliga
läsupplevelse bör ingå i föredraget.
Föredragen ska stödjas av Powerpoint eller liknande presentationsverktyg.
Förbered dig på ett samtal om de litterära texter som ingår i kompendiet. Studera sidorna 407-438 med
fokus på de litteraturvetenskapliga termer som tas upp.
Förbered dig även på ett muntligt förhör om språkhistoria, sidorna 313-357.
Den ansvariga läraren kommer även att samtala med dig om de texter du tidigare lämnat in.
Provtillfälle 2 – muntligt prov

Detta äger rum drygt en vecka efter andra provtillfället under förutsättning att Prov 1 är godkänt. Datum
bestäms av ansvarig lärare. Provet tar omkring två timmar. Du får ha med dig kurslitteratur och
minnesanteckningar till provet. Du bör även ha med dig de texter du tidigare skickat in.
2a. Muntligt nationellt prov. Argumentera med utgångspunkt i det förberedande material du fått av din
lärare.
2b. Muntlig presentation av din litteraturanalys/tolkning av den valda romanen. Ta även upp din
personliga upplevelse av texten.
Dina presentationer ska ske med hjälp av Powerpoint eller motsvarande. Den sammanlagda tiden för
presentationerna får ej överstiga 30 minuter.
2c. Muntligt prov i språkhistoria.
2d. Samtal med din lärare om kompendiets texter och dina tidigare inlämnade texter.
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