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Information till dig som vill göra prövning i Svenska som 
andraspråk 3 

Kurskod: SVASVA03 

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

Svenska som andraspråk 3. 

Du behöver hämta prövningsmaterial på Vux Huddinge ungefär 2 veckor innan 

prövningstillfället. 

Prövningsdelar 
Prövningen består av följande delar: 

 Nationella provet – en skriftlig och en muntlig del  

 Muntligt litteraturprov. 

Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för ett godkänt betyg. 

Du får resultatet av din prövning ungefär två veckor efter sista prövningsdagen.  

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och 

kunskapskrav för Svenska som andraspråk 3, se Skolverkets webbsida.  

Länk till Skolverkets mål och kunskapskrav för SVA3 

Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Där finns också information om 

det nationella provet. 

Dag 1 

Nationella provet – Skriftlig del 4 timmar 
Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema. Texthäftet 

hämtar du på skolan ungefär två veckor före provet och du ska noga läsa och 

fundera kring texterna inför provet. På skrivdagen ska du ha med dig texthäftet. 

Du får stryka under i texterna men inga lösa blad med anteckningar får användas. 

Med utgångspunkt i detta häfte ska du sedan skriva en utredande text enligt 

anvisningar som du får vid skrivtillfället. 

Tillåtna hjälpmedel på Nationella provet – Skriftlig del:  

 Svensk/svensk ordbok och lexikon 

 Texthäfte som ingår i provet. 

I samband med det skriftliga provet lämnar du in ”Elevformulär” (som du har 

hämtat i skolan tillsammans med texthäftet) om ditt muntliga anförande. 

Om du blir godkänd på det skriftliga provet blir du kallad till det muntliga provet 

dag 2. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVA%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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Dag 2 

Nationella provet – Muntlig del 
Du ska förbereda ett muntligt anförande på ungefär 5 minuter som är kopplat till 

texthäftets ämne. Med texthäftet får du instruktioner till den muntliga delen av 

provet. Läs instruktionerna noga! 

Muntligt litteraturprov  
Du ska läsa en roman och tre noveller och vara beredd på att göra en textnära 

analys genom att besvara analysfrågor om texterna. Du ska diskutera texterna i en 

mindre grupp tillsammans med andra elever. Samtalet tar max 45 minuter och 

görs vid samma tillfälle som NP muntlig del. 

Läs denna roman: 

 Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson 

Läs dessa tre noveller: 

 Filifjonkan som trodde på katastrofer av Tove Jansson 

 En midsommarnattsdröm av Inger Edelfeldt 

 Äktenskapsarrangörerna av Chimamanda Ngoz Adiche 

 

Råd och tips 
 Läromedel: Språkporten 123 (2018) av Monika Åström, Studentlitteratur 

 Länk till gamla nationella prov och exempeluppgifter: 

https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs3/exempel 

 Kursplan med mål och betygskriterier finns att hämta från Skolverkets 

webbplats. Se länken Skolverkets kursplan ovan 

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! 

https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs3/exempel

