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Bra att tänka på inför dina svenskstudier
Att studera språk är en pågående process som kan ta lång tid. För att utveckla ditt språk finns
det några saker du själv kan göra i vardagen:
•
•
•
•

Se nyheter
Läsa böcker
Läsa tidningar
Lyssna på radio

Läs gärna texter av varierande slag för att tillägna dig olika språkliga uttryckssätt. Slå upp ord
du inte förstår och öka samtidigt ditt ordförråd.
Länktips:
www.dn.se (dagsaktuella nyheter och fördjupningar inom olika områden)
www.ur.se (här finns något för alla, oavsett hur långt du har kommit med svenskan)
www.8sidor.se (för dig som läser svenska som andraspråk grund)

Svenska grund/Svenska som andra språk
När du läser svenska grund utgår vi alltid från en individuell planering. Det är du som elev
och jag som lärare som planerar och genomför kursen i samspråk med varandra. Materialet
till svenska grund tar vi också fram tillsammans och därför finns ingen litteratur att köpa till
kursen.

Svenska 1
Svenska 1 består av fyra moment och ett nationellt prov som består av tre delar. All material
som behövs samt examinationsuppgifterna för kursen finns på edwise.se. Eleverna måste även
låna böcker på biblioteket för två av momenten. I varje moment ska ett antal uppgifter lämnas
in.
Momenten är:
•
•
•
•

Argumentation
Skönlitteratur
Språklig variation
Muntlig framställning

Svenska som andraspråk 1
Kursen består av tre moment och ett nationellt prov. Ni använder er av boken Språkportensvenska som andraspråk 123 av Monica Åström. I varje moment ska ett antal uppgifter
lämnas in.
Momenten är:
•
•
•

Argumentation
Skönlitteratur
Språk
1

Svenska 2
Svenska 2 består av fyra moment. Det är fyra skriftliga uppgifter och tre muntliga. Allt
material som behövs samt examinationsuppgifterna för kursen finns på edwise.se. Du får en
individuell planering som ska följas under kursen.
Momenten är:
•
•
•
•

Utredande och argumenterande texter
Skönlitterära verk
Språkhistoria
Satsdelar

Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 2 består av tre moment. I dessa moment ingår både skriftliga och
muntliga uppgifter.
Momenten är:
•
•
•

Argumentation
Skönlitteratur
Språket

Kurslitteraturen som används är ”Språkporten svenska som andraspråk 1 2 3” av Monika
Åström. Övrigt material finns på edwise.se

Svenska 3
Svenska 3 består av fyra moment. Det är sju skriftliga uppgifter och tre muntliga. Allt
material som behövs samt examinationsuppgifterna för kursen finns på edwise.se. Du får en
individuell planering som ska följas under kursen.
Momenten är:
•
•
•
•

Retorik/debatt
Vetenskapligt skrivande
Utredande uppsats
Språkhistoria/språkförändring

Materialet till kursen hittar ni på edwise.se.

Svenska som andraspråk 3
Svenska som andraspråk 3 består av 11 olika uppgifter där uppsatsen utgör den största. Efter
avslutad kurs görs ett nationellt prov som består av två delar.
Momenten är:
•
•
•

Argumentation
Skönlitteratur
Uppsats

Kurslitteraturen som används är ”Språkporten svenska som andraspråk 1 2 3” av Monika
Åström. Övrigt material finns på edwise.se
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Ny lag, nya kurser och nytt betygssystem
Från och med hösten 2012 gäller ny skollag och därmed nya regler vad gäller ämnes- och
kursmål, betygsskala samt slutbetyg. I ämnet svenska har det inneburit nya kursnamn men i
övrigt är kurserna oförändrade till innehåll och omfattning.
Tidigare gav vi tre kurser i svenska på gymnasial nivå. Svenska A, B och C. Motsvarande
kurser idag heter Svenska 1, 2 och 3.
Även betygssystemet har ändrats. Numera får elever ett betyg mellan A - F där A, B, C, D och
E motsvarar olika grader av godkända betyg. F innebär underkänt.

Kurslitteratur
I vår kurslitteraturlista hittar du uppgifter om vilka böcker som vi använder till respektive
kurs. Kurslitteraturlistan finns att hämta på Vägledningscentrum, på Studiecentrum, i digital
form på Edwise samt på Vuxenutbildningens sidor på webben (www.pitea.se/vux). Hittar du
den inte, fråga din lärare eller vägledare.
I vissa kurser används referenslitteratur som du kanske inte alltid behöver köpa, fråga din
lärare för att få mer information. Tänk också på att du förutsätts kunna låna skönlitterära
böcker på bibliotek för t ex. kurser i svenska eller i engelska.
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Från antagning till betyg
Antagningsbesked. Du har ansökt och antagningsbeskedet
visar att du har en plats på någon av svenska kurserna.
Kursintroduktion. Närvaro vid kursintroduktion är viktig
av två anledningar: det är här du accepterar din plats i
kursen och det är här din svenska kurs faktiskt börjar.

KURSINTRODUKTION

Kursen startar

Kunskapskoll. Under första eller andra veckan kommer vi
att kontrollera dina förkunskaper, det du repeterat innan
kursen. Utifrån detta hjälper vi dig ikapp med de delar du
inte har med dig.
EXAMINATION 1

Examination 1.

Inlämning 1

Examination 2.
Repetition/reflektion

Examination 3.
Examination 4.

EXAMINATION 2

Examination 5.

Inlämning 2

Betygssamtal och betygssättning. Efter samtliga
examinationer har läraren (examinatorn) en bra grund att
utifrån betygskraven sätta ett betyg. Om du satsar på
betyget B eller A ska du även göra ett nationellt prov.

E XA MI N A T I O N 3

Prov 1

Några ord på vägen
Studieplanen utformas gemensamt av dig och en studie–
och yrkesvägledare, där också studietakten framgår. Vi
lärare rekommenderar att du tar god tid på dig för dina
kurser. Läser du fler än en kurs är det till exempel lämpligt
att planera dem parallellt. Det finns dock inget hinder att
genomföra kursen snabbare än tidsangivelserna i din
studieplan.
Förhoppningen med denna skrift är att du ska hinna
förbereda dig mellan ditt vägledningsmöte och
kursintroduktionen. Ju mer du förbereder dig på egen hand,
desto mer kommer du att få ut av din svenska kurs.

E XA MI N A T I O N 4

Redovisning 1

E XA MI N A T I O N 5

Redovisning 2
NA T I O NE LL T P R O V

För dig som satsar på
betyg A och B
Summering och omdöme för
kursen som helhet

Frågor?
Har du frågor om kurserna, kurslitteraturen eller annat som
rör ämnet Svenska kontakta
Linda Lundgren, linda.ma.lundgren@pitea.se eller
Kathrine Ögren kathrine.ogren@pitea.se

V arm t välkom m en till V uxenutbildning en!
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BE T Y G S SA MT A L

KU R S E N SL UT

