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Prövning 

Svenska 2, 100 p (SVESVE02) 
 

Lärobok och litteratur 
• Sjöstedt & Jeppson: Människans texter - Språket Studentlitteratur, Lund ISBN: 9789144059242 
• Litteraturhistoriska texter, kompendium. Kontakta ansvarig lärare för detaljer. 
• En roman från upplysningstiden och en roman från realismen/naturalismen. Kontakta ansvarig 

lärare för förslag på romaner.  
 

Prov 
Förberedelse inför provtillfälle 1 
Förbered dig genom att läsa om hur man skriver referat och utredande text i Människans texter - Språket, 
sidorna 100–106 och 124-139. 
Läs även om minoritetsspråk och språksituationen i Norden, sidorna 291–294, 297–312. 
 
För fördjupad kunskap, se:  
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/spraak 
https://nordeniskolen.org/sv (programmet om norsk och nynorsk)  
https://urskola.se/Produkter/155352-Jakten-pa-spraket-Meankieli  
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik.html   
 
Provet äger rum det datum som står på ansökningsblanketten till prövningen. Provet tar omkring fem 
timmar. Du får inte ta med lärobok eller anteckningar till provet. Vid provtillfället ska du skriva en 
utredande text om språksituationen i Norden. I din text ska du referera till 2 olika källor. Vid provtillfället 
får du ett texthäfte med lämpliga källor.   
 

Förberedelse inför provtillfälle 2 
Förbered argumentationen genom att läsa om hur man skriver argumenterande text i Människans texter - 
Språket, sidorna 111–121. Språklig variation berörs på sidorna 262–282. 
Förbered litteraturprovet genom att läsa texterna i kompendiet. Du förväntas redovisa kunskaper om 
texternas innehåll, deras stil/budskap och deras författare. Du förväntas även ha allmänna kunskaper om 
samtliga litterära epoker från antiken till naturalismen. 
 
I samband med provtillfälle 2 ska du även skicka in dina romanredovisningar till ansvarig lärare. Beskriv 
personer, miljö, intrig, konflikter och teman. Jämför innehållet i romanerna och hitta gemensamma 
tankar, motiv och budskap. Placera romanerna i rätt epok och visa på detaljer som är tidstypiska. Ge ett 
eget omdöme om romanerna.  
Omfattning: 2-5 sidor per roman, enkelt radavstånd, typstorlek 12 punkter.   
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Provtillfälle 2  
Provet äger rum ungefär en vecka efter första provtillfället under förutsättning att första provet är 
godkänt. Datum bestäms av ansvarig lärare. Provet tar omkring fem timmar. Du får inte ta med lärobok 
eller anteckningar till provet.  
Prov 2a innebär att du ska skriva en argumenterande text om vad ett bra språk är i dagens samhälle. Du 
behöver ha tydliga, välgrundade argument för din åsikt.  
 Prov 2b är ett litteraturprov.   
 

Förberedelse inför provtillfälle 3 
Förbered en muntlig presentation av dina romaner. Presentationen ska illustreras med Powerpoint eller 
liknande. Förbered även ett muntligt debattinlägg.  
Förbered dig på att diskutera formell grammatik genom att läsa Människans texter - Språket, sidorna 174 - 
205. Om du önskar övningsfrågor, kontakta den ansvariga läraren 
 

Provtillfälle 3  
Provet äger rum ungefär en vecka efter andra provtillfället, under förutsättning att proven vid andra 
provtillfället är godkända. Datum bestäms av ansvarig lärare. Provet tar omkring två timmar. Du får 
medföra anteckningar, kurslitteratur och stödord till prövningstillfället.  
Prov 3a innebär att du framför en muntlig presentation av romanerna (15 min). Presentationen skall 
stödjas av Powerpoint eller liknande.  
Prov 3b innebär att du framför ett muntligt debattinlägg om valfritt ämne (5 min).   
Prov 3c innebär ett samtal med ansvarig lärare om litteratur och formell grammatik.   
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