
KURS 1, SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK  29

KOPIERINGSUNDERLAG 1 – SVENSKA 1 OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

Kopieringsunderlag 1: Beskrivning av delprov B 
I delprov B ska du läsa texter och lösa uppgifter till dem. Du kommer att få ett 
häfte med texter och ett häfte med uppgifter. Till varje text finns flera uppgifter 
att lösa. Provet innehåller olika uppgifts typer:

Ringa in ett alternativ
På flervalsuppgifter ringar du in rätt svar. I rutan nedan ser du ett exempel på en 
flervals uppgift. 

Skriv svaret på uppgiften
När du själv ska skriva svaret på uppgiften räcker det ibland med enstaka ord, 
men på flera av uppgifterna behöver du formulera längre svar. I rutan nedan ser 
du ett exempel på en uppgift där du själv ska skriva svaret. 

Några råd inför delprov B
• Läs en text i taget och lös uppgifterna till den. Fortsätt sedan med nästa text 

på samma sätt. 
• Tänk på att uttrycka dig tydligt och förklara vad du menar. 
• Formulera ditt svar med egna ord och undvik att skriva av långa textavsnitt, 

om inte uppgiften efterfrågar citat ur texten. Okommenterade citat fungerar 
sällan som svar på det uppgiften efterfrågar. 

• Tänk på att provtiden är begränsad. Lägg inte för mycket tid på en enskild 
uppgift. Gå hellre tillbaka till den i slutet om du har tid över. 

• Använd ordlista eller ordbok om du behöver slå upp något ord för att kunna 
lösa uppgiften.

Varför är det osannolikt att svimma när man håller tal, 
enligt artikelförfattaren? 2 p

Läs uppgiften noga innan du svarar. Kontrollera 
att ditt svar stämmer överens med det uppgiften 
efterfrågar. 

Antalet rader visar ungefär hur långt du ska skriva. 

Text: De andras kalas

Varför vill inte Rosauras mamma att Rosaura ska gå på 
kalaset?

Ringa in ett svarsalternativ. Fler inringade alternativ än ett gör 
svaret ogiltigt. 2 p

A.  Mamman är besviken på Rosaura eftersom hon bråkar.

B.  Mamman vill skydda Rosaura från att bli besviken.

C.  Mamman är arg på Rosaura eftersom hon är så lättlurad.

D.  Mamman vill inte att Rosaura och Luciana ska träffas.

Fråga.

Instruktion. Instruktionen förklarar hur du ska 
svara. Det finns alltid information om hur  
många poäng uppgiften ger.

Du kan alltid se vilken text uppgiften hör till.

Svarsalternativ. Du ska aldrig ringa in mer än 
ett alternativ. 


