Särskild prövning
En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd. I prövningen ingår både skriftliga
och muntliga moment och dessa finns förklarade här tillsammans med
information om litteratur och övrigt material.

Ämne

Svenska 3

Poäng 100

Kursöversikt
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Kursen innehåller retorik,
litteraturanalys, språkhistoria och vetenskapligt läsande och skrivande.

Ämnesplan och kunskapskrav
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning

Prövningen
Din prövning kommer att bestå av 4 delar som i viss mån bygger på varandra.
Moment 1
Inledande skrivuppgift - skriv ett PM se uppgift nedan

Om du klarar detta prov med lägst betyg E får du gå vidare med återstående moment
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Moment 2
Litteraturanalys – välj tema se nedan

Moment 3
Muntligt prov av argumenterade karaktär.

Moment 4
Svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskap. Språkförändring.
Webb-baserat prov
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Moment 1
Vetenskaplig text: PM
Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva
ett pm på temat Svenska språket i förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en
frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor i ett kompendium du får
av din lärare, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för
att få information om temat, och din lärare kommer att bedöma det.
Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande
problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Du ska referera till
alla sex artiklarna. Ett lämpligt omfång på din text är 600 – 800 ord.
Det diskuteras och forskas om vad vårt svenska språk påverkas av, några infallsvinklar är
politik, kultur, ny teknik, andra språk, ungdomsspråk (däribland invandrarspråk som
rinkebysvenska och rosengårdssvenska). Det finns lika många människor som är för som
emot att ta in nya ord i det svenska språket och vad som är ”riktig” svenska. En ordklass där
det så gott som aldrig tas in nya ord i är pronomen, men nu har vi fått ett nytt: hen. Du ska
nu, med hjälp av några artiklar och frågeställningen nedan, få utreda om detta ord är bra
eller inte bra.
Frågeställning
Vad påverkar vilka nya ord som tas upp i språket (kultur, politiska frågor, jämställdhet
(kön/genus), förenklande av språket, inflytande av nya ord, ny teknik?) och vad är det som
gör att vi nu behöver (eller inte behöver) det nya pronomenet hen?
Presentera frågeställningen. Beskriv och referera med hjälp av artiklarna. Dra en slutsats
av din utredning.
Rubrik: Behöver vi ett nytt pronomen?

Källa: http://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=27490
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Litteraturlista
Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma Utbildning Svenska Impulser 3,
Nationellt prov
Artiklar, extra material
http://www.svd.se/kultur/understrecket/hen-kulturer-ar-inte-mer-jamstallda_6927977.svd
http://www.dn.se/kultur-noje/spraket/hen-med-i-ordlistan/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenskaspraket_6784859.svd
http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%e2%80%9dhen%e2%80%9d-foreslogs-avsprakforskare-redan-1994-%e2%80%93-i-svd/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade/
http://www.dn.se/spel/spel-hem/alla-ar-hen-i-minecraft/

Skönlitteratur
Välj ett tema, läs två böcker + en valfri inom samma tema
Tema 1 – uppväxt, relationer, kärlek
Jägerfeld Jenny Här ligger jag och blöder
Marcetta Melina Jellicoe Road
Valfri bok inom temat

Tema 2 – dystopier
Boye Karin Kallocain
Casta Stefan Den gröna cirkeln
Valfri bok inom temat
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