Information inför inträdesprovet
Du som söker ”Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning”
(steg 1, 2 eller 3) ska skriva ett inträdesprov.
Du skriver samma inträdesprov oavsett vilken eller vilka av de tre kurserna du har sökt till. Ditt
resultat på provet avgör om du får en plats på någon av kurserna eller inte, och på vilken kurs du
placeras.
Provet kommer att skrivas digitalt i april 2021. Provet skrivs i den digitala plattformen Inspera på din
egen dator. När du har anmält dig till kursen/kurserna kommer du att få inloggningsuppgifter och
instruktioner.
Provet består av två delar:



del A Personlig information och information om din språkanvändning
del B Skriva en text på svenska, utan hjälpmedel

Tiden för att svara på del A och del B är 120 minuter.
Du måste själv göra provet, utan hjälpmedel. Texten i del B ska skrivas med dina egna ord. Du får inte
använda lexikon. Du får inte kopiera text från internet. Du får inte låta någon annan skriva din text.
Texten i del B kommer att plagiatkontrolleras.
För att träna inför provet kan du läsa tidningar på svenska, öva på att prata svenska så mycket som
möjligt och att även öva på att skriva texter på svenska. Ta alla möjligheter som finns för att utveckla
svenskan.
Nedan finns ett exempel på hur instruktionen till en text på inträdesprovet kan se ut:

Hur viktigt är det med utbildning?
Hos olika personer och i olika sammanhang varierar synen på hur viktigt det är med utbildning. Vissa
menar att en gedigen utbildning borde ligga till grund för alla yrken medan andra menar att
utbildning är bortkastad tid och onödigt i många situationer. Olika utbildningar kan till exempel
värderas olika beroende på hur viktig utbildningen är för samhället.
Din uppgift är att skriva om din uppfattning om utbildning. Du ska också resonera allmänt kring
vikten av utbildning och olika syn på utbildning.

Uppgift:
Skriv en sammanhängande text på ca 300 ord som du strukturerar enligt följande:







Inled texten med en kort presentation av vad du ska skriva om.
Berätta om din egen utbildning: Vad har du läst och varför? Vad har du för framtidsplaner?
Resonera kring hur du ser på utbildning: Varför ska man läsa vidare? Är det alltid viktigt att
studera? Varför/varför inte?
Resonera också kring synen på utbildning: Vad kan människor ha för olika syn på utbildning?
Kan synen på utbildning variera mellan olika länder? Anser alla att det är viktigt med
utbildning? Varför/ Varför inte?
Avsluta texten med att sammanfatta dina synpunkter och knyt ihop texten.
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