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Information till dig som vill göra prövning i Utbildning i svenska 
för invandrare kurs D 

Kurskod: SFIKUD9 

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

Svenska för invandrare kurs D.  

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

provet börjar. 

Prövningsdelar 
Prövningen är uppdelad på två dagar, den 12 och 13 september.  

Prövningen består av fyra delar: 

 läsförståelse 

 hörförståelse 

 en skriftlig del  

 en muntlig del  

Du får en bekräftelse på tid och plats till båda dagarna. 

Betyget grundas på hela prövningen. Det görs en totalbedömning av alla delar 

som ingår i prövningen och du måste bli godkänd (betyg G) på alla delar för att 

kunna få ett godkänt betyg. Ditt betyg (G-IG) får du veta ungefär en vecka efter 

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

För att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika 

betygen, se Kunskapskrav, SFI kurs D. 

Dag 1 (12 september) 
Den första dagen testas din förmåga till läsförståelse och din skriftliga färdighet: 

Läsförståelse 
Du kommer att göra två delprov med en kort paus emellan. I läsförståelsen prövas 

din förmåga att: 

 läsa berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen 

 visa din förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet 

och (för högre betyg) kommentera detaljer och nyanser av materialet 

 hämta specifik information i faktaorienterade texter och resonera om 

informationen 

 följa tydliga instruktioner och agera efter dem 

 välja och använda olika lässtrategier 

Skriftlig färdighet 
Du kommer skriva två texter under 90 minuter utan paus. I prövningen av den 

skriftliga färdigheten testas din förmåga att: 
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 skriva beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta 

ämnen 

 skapa struktur i texterna och visa variation i ordförråd och 

meningsbyggnad 

 använda enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i texterna 

 välja och använda olika strategier för skrivande 

Dag 2 (13 september) 
Observera att endast en elev som är godkänd på momenten från dag 1 kallas till 

dag 2. Den andra dagen testas din förmåga till hörförståelse och din muntliga 

färdighet. 

Hörförståelse 
Du kommer att göra ett delprov i hörförståelse. I hörförståelsen testas din förmåga 

att: 

 visa din förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, 

information och nyheter som handlar om bekanta ämnen genom att du gör 

sammanfattningar av innehållet 

 visa din förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner och 

agerar efter dem 

Muntlig färdighet 
Prövningen i muntlig färdighet består av två delar: en diskussionsuppgift som du 

genomför med en eller två andra där du diskuterar en kortare novell som hör till 

prövningen (denna fås kort efter anmälan) och en individuell uppgift där du 

berättar om en aktuell händelse, en erfarenhet eller intryck och åsikter. 

Förberedelser 
Prövningen testar hela sfi kurs D. Du rekommenderas att läsa och behärska någon 

av dessa läroböcker: 

 Rivstart B1+B2 (kapitel 1-12), ISBN: 9789127434233 

 Språkvägen kurs D, ISBN: 978-91-523-1145-5 

 Gilla svenska kurs D, ISBN: 9789127458772 

Du kommer också att läsa en novell som förberedelse det muntliga delprovet. 

Denna får du kort tid efter sista anmälningsdag. 

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.  
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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! 

 


