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delprov a

4. Delprov A: skriftlig 
framställning
Delprov A prövar elevens förmåga till skriftlig framställning av text av 
vetenskaplig karaktär. Eleven skriver en sammanhängande text med 
utgångspunkt  i några texter från texthäftet. Uppgifterna är desamma för 
svenska och svenska som andraspråk, men bedömningsmatriserna skiljer 
sig åt.

Syfte och innehåll
Delprovet prövar vetenskapligt skrivande. Detta beskrivs i centralt inne
håll för såväl svenska 3 som svenska som andraspråk 3: 

•	 ”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen 
och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.” (svenska 3)

•	 ”Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av 
vetenskaplig karaktär.” (svenska som andraspråk 3)

Vidare prövas elevens förmåga att i sitt skrivande hantera information från 
andra texter och infoga denna i den egna texten. Det är elevens individu
ella förmåga till textbearbetning och skrivande som prövas i delprovet.

För att lösa uppgiften behöver eleven ur texthäftet välja ut texter  som 
ger relevant information för att lösa den valda uppgiften samt kritiskt läsa 
och bearbeta information från de valda texterna. Texterna behandlar ett 
svenskämnesanknutet tema och representerar sakprosa av olika svårig
hetsgrad, hämtad från såväl facklitteratur som tidskrifter, tidningar och 
webbplatser.	Textbearbetningen	redovisas	i	ett	pm.	Pm:et	ingår	i	en	fik
tiv	situation,	knuten	till	universitetet.	Texttypen	definieras	i	instruktionen	
som ”en sammanhängande utredande text med en inledande problem
formulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats”.

Pm:et ska ha en vetenskaplig karaktär. Det innebär att det klart ska 
framgå vilka delar av texten som är baserade på vilka källor, i form av 
referat och citat, och vilka delar av texten som utgör elevens egna slut
satser. Dessa slutsatser ska i sin tur tydligt bygga på de refererade källorna. 
Språket ska vara anpassat till den vetenskapliga texttypen, det vill säga det 
ska vara sakligt och följa skriftspråkets normer. Kvaliteter i ett vetenskap
ligt språk är vidare så kallad metatext som bär upp och tydliggör skriben
tens resonemang. En annan kvalitet är precision i ordval och uttrycks
former. Pm av detta slag förekommer frekvent i studenters skrivande på 
svenska universitet. Ett lämpligt omfång på texten är 600–800 ord.

Instruktionens uppbyggnad
Provet har en gemensam presentation av skrivsituation och texttyp, och 
därefter väljer eleven en av fyra uppgifter. I kopieringsunderlaget för 
eleverna		finns	Beskrivning av uppgiftsinstruktion delprov A, vilken förklarar in
struktionens olika delar.

Skrivuppgiften går ut på att 
skriva ett pm av vetenskaplig 
karaktär.

I uppgiften ska eleven
 ◘ presentera 

frågeställningen
 ◘ välja ut och referera 

relevant information ur 
texthäftet

 ◘ ange källor
 ◘ dra en slutsats eller göra 

en jämförelse som bygger 
på referaten

 ◘ använda ett språk som 
är anpassat till den 
vetenskapliga texttypen


