
Välkommen till prövning i Grundläggande svenska! 

OBS! Du som har ett annat modersmål än svenska bör i de allra flesta fall 

göra en prövning i svenska som andraspråk. 

Kursen i Grundläggande svenska handlar sammanfattningsvis om att: 

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

• Söka information från olika källor, och värdera dessa.

Prövningen kommer att testa din förmåga i ett antal av dessa moment. 

Ämnesplan och kunskapskrav 

Skolverket anger vad kursen Grundläggande svenska ska innehålla, och vilka kriterier som 

gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats www.skolverket.se 

Litteratur/läromedel/prövningsmoment 

Kontakta prövningsansvarig lärare (se nedan) för val av litteratur, och om du har frågor kring 

läromedel samt information om prövningsmoment. 

Prövningen består av fyra delar 

1. Litteraturredovisning – muntlig och skriftlig – reflektion och resonemang.

2. Muntlig argumentation – förberett ämne.

3. Skriftlig resumé/sammanfattning av okänd text.

4. Samtal/resonemang om momenten litteratur, film, språkhistoria/nordiska språk samt

grammatik.

Mer information hittar du i bilaga 1, nedan. 

Prövningsansvarig lärare 

Kerstin Olausson 

kerstin.olausson@orebro.se 

070-531 94 73

Campus Risbergska

Komvux Örebro

http://www.skolverket.se/
mailto:kerstin.olausson@orebro.se


 

Bilaga 1 

 

Fördjupade instruktioner gällande prövning i Grundläggande svenska 
Läs romanen Möss och människor av John Steinbeck, samt ytterligare en roman, efter 

överenskommelse med prövningsansvarig lärare. Vid prövningstillfället kommer du att 
redovisa/testas enligt följande: 

1. Litteraturredovisning 

Kort muntlig redovisning följd av reflekterande samtal utifrån en av romanerna, samt 

en mycket kort skriftlig sammanfattning av den andra romanen, följd av en friare 

skrivuppgift kopplad till innehållet i det verket. 

2. Muntlig argumentation utifrån självvalt ämne, förberett innan prövningen. 3-6 

minuter. 

3. Skriftlig resumé/sammanfattning av en artikel, som presenteras vid provtillfället. 

4. Samtal/resonemang/reflektion kring litteratur och film som den studerande har 

erfarenheter av sedan tidigare och avsnitten Språkhistoria/Nordiska språk, samt 

grammatik och språkriktighet. 

 
Förslag på förberedelser inför prövningen 

 

Vid litteraturläsningen: Formulera gärna egna frågor och funderingar som du skulle vilja 

ställa till/dela med andra som läst böckerna. Detta kan underlätta dina redovisningar vid 

prövningen. 

 

Öva på att göra en resumé/sammanfattning: Välj en text, t.ex. en tidningsartikel, på 500 – 

1000 ord, och korta ner det till ca en fjärdedel, genom att plocka ut det du tycker är allra 

väsentligast, och formulera det med egna ord. (En text på ca 600 ord ska alltså kortas till 

ca 150 ord). På prövningen får du en för dig okänd text. 

 

Förbered och öva på ett argumenterande anförande på 3 – 6 minuter, som du sedan ska 

hålla på prövningen. Välj gärna ett ämne som engagerar dig. Vill du ha förslag, eller om 

du har frågor, hör av dig till prövningsansvarig lärare. Tänk på att ditt anförande har som 

syfte att övertyga dem du talar till! 

 

Gå gärna in på www.elevspel.se på nätet, och välj ”Svenska”. Kan se barnsligt ut till att 

börja med (materialet fungerar för hela grundskolan), men här finns något att bita i även 

för vuxna som läser Grundläggande svenska. Du kan öva på ex. stavning och grammatik 

på din egen nivå. 

 

Lycka till! 

http://www.elevspel.se/


 


