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Information till dig som vill göra prövning i svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4 

Kurskod: GRNSVAD 

På den här sidan hittar du information om hur du förbereder dig inför prövningen i 

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4.  

Legitimation ska visas upp inför varje delprov. Kom därför några minuter innan 

provet börjar. 

Prövningsdelar 

Prövningen består av fyra delprov: 

 muntlig uppgift 

 läsförståelse 

 skrivuppgift 

 muntligt litteratursamtal 

Observera att alla fyra delar av prövningen måste vara godkända för att du ska få 

ett godkänt betyg.  

När du anmält dig och betalat in avgiften för prövningen skickas en bekräftelse till 

den mejladress du angivit vid anmälan.  

Innehåll och bedömning utgår från Skolverkets kursplan samt kunskapskrav för 

respektive färdighet, läsa, skriva och tala/samtala. Vid varje delprov närvarar och 

bedömer minst två lärare. För ett godkänt betyg krävs att du genomför och 

godkänns på alla fyra delprov. Du får resultatet av din prövning ungefär en vecka 

efter sista prövningsdagen. Betyget skickas också hem till dig inom 3 veckor.  

Exempel på läromedel som du kan använda för att öva inför provet: 

 Grundhjulet (Kristina Asker, 2018) 

 Språkporten Bas (Monika Åström, 2011)  

Att göra innan prövningen 

Delprov 1 
Senast onsdagen den 7 september kl 12.00 ska du ha skickat in delprov 1, en 

muntlig uppgift. För att genomföra den behöver du förbereda och spela in ett 

utredande tal, i vilket du jämför det svenska språket med ditt modersmål. Under 

presentationen får du använda någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel, 

exempelvis Powerpoint. Talet ska vara cirka 5-7 minuter och filmat. För att filma 

kan du använda exempelvis appen Screencastify.  

Uppgiften testar din förmåga att söka information källkritiskt samt strukturera och 

presentera informationen med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel. 

När du har anmält dig och betalat för prövningen kommer du få en närmare 

uppgiftsbeskrivning samt filmer som stöd inför uppgiften.  

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-komvux-grundlaggande/kursplaner-for-komvux-pa-grundlaggande-niva?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRNSVAD%26tos%3Dvuxgr&sv.url=12.4fc05a3f164131a741820f6
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Dag 1 

Delprov 2 

Måndag den 12 september klockan 9.00-11.30 är du välkommen till Vux 

Huddinge för att genomföra delprov 2, läsförståelse. Testet i läsförståelse 

innehåller flera olika texttyper med flervalsfrågor till, det vill säga frågor som du 

ska besvara genom att välja ett rätt svarsalternativ. För att öka rättssäkerheten är 

testet självrättande. (Läsförståelse testas även i delprov 3 och 4.) 

Delprov 2 prövar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa 

för olika syften. Du ska exempelvis kunna hitta efterfrågad information, dra 

slutsatser, tolka och reflektera kring information eller budskap, samt kunna 

granska och värdera innehållet.  

Du förbereder dig på bästa sätt inför läsförståelsen genom att läsa skönlitteratur, 

tidningsartiklar, debattartiklar, krönikor samt olika typer av diagram. De 

läromedel som presenterats ovan innehåller relevanta texttyper med frågor till.  

Delprov 3: Skrivuppgift 
Efter lunch 12.00-13.00  kommer du tillbaka och genomför delprov 3, en 

skrivuppgift. 

Inför skrivuppgiften bör du ha övat på att skriva olika texttyper såsom berättande, 

beskrivande, resonerande, argumenterande och förklarande texter. Du bör även 

kunna skriva referat och citat med källhänvisning. Skrivuppgiften bedöms utifrån 

innehåll, struktur och språk. Titta därför igenom att du följt instruktionen och att 

din text följer språkliga normer och grammatiska skrivregler innan du lämnar in 

den. 

Innan du går hem på måndag eftermiddag kommer prövningsansvarig lärare ge 

dig en tid för delprov 4.  

Dag 2 

Delprov 4: Litteratursamtal 
Delprov 4 är ett samtal om romanen “Du går inte ensam” skriven  av författaren 

Mari Jungstedt. Vi bedömer din muntliga förmåga, d.v.s. att samtala och diskutera 

samt framföra åsikter. I samtalet bedöms också hur du kan resonera om innehållet 

i romanen. Du behöver själv skaffa boken och läsa den innan prövningen. 

Tisdagen den 13 september kommer du till skolan och genomför ditt samtal om 

romanen tillsammans med två lärare och 2-3 andra testtagare. Ni kommer att 

diskutera och resonera kring händelser i boken. På så vis testar denna uppgift 

även  läsförståelse. Om enbart en elev skulle vara närvarande vid provtillfället 

kommer samtalet ske med prövningsförrättaren. 
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Fusk 

Fusk undviks genom att du använder skolans datorer. Mobiltelefon, klocka eller 

annan elektronisk utrustning ska vara avstängd och ligga i väska eller jacka. Vid 

misstanke om fusk ska ansvarig provvakt avbryta ditt prov och du riskerar i värsta 

fall avstängning från skolan. Toalettbesök görs därför endast före eller efter 

provet.  

Vid sjukdom 
Blir du sjuk är det viktigt att du skickar in läkarintyg. Du har då möjlighet att 

genomföra prövningen vid nästa prövningstillfälle.  

 

 

 

Lycka till med förberedelserna och välkommen till prövningen! 

 


