
  

 

 
 

Prövning i Engelska 5 
 

Så går prövningen till: 

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en 

vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din anmälan per 

automatik. 

 

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. 

Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare 

informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen. 

 

Ramverket för en prövningsperiod är 4 veckor. 

 

Instruktion: 

Del I och del II gör du i skolan vid två olika skrivningstillfällen. Om du nått önskat resultat på 

dessa förbereder du resten av uppgifterna hemma och kommer sedan till skolan enligt 

överenskommelse och redovisar dem. 

 

Del I 

Nationellt prov (läsförståelse och uppsats görs i skolan vid första skrivningstillfället) 

• Writing ca 80 minuter 

• Reading ca 80 minuter 

Del II 

Nationellt prov (hörförståelse) och skriftlig romanredovisning (görs i skolan vid tidpunkt 

överenskommen med lärare) 

• Listening, ca 50 min. 

• Skriftlig romanredovisning, ca 90 minuter. Uppgiften förbereds hemma. Använd 

”Responding to Literature” och ”Film Review” från Blueprint A (s260-261, 265-266) 

som förberedelse. Ta boken du har läst med dig till skrivtillfället. 

Del III 

Muntlig redovisning (förbereds hemma och redovisas i skolan vid tidpunkt överenskommen med 

lärare). 

• Romanredovisning (ca 10 minuter). Var beredd på kompletterande frågor. Använd 

samma förberedelsematerial som till den skriftliga bokredovisningen ovan. 

• Redovisning av 3 artiklar med fokus på förhållanden i engelskspråkiga världen. Jämför 

innehållet med Sverige eller egna erfarenheter. 

 

Välj ut 3 engelskspråkiga artiklar med fokus på den engelskspråkiga världen. Artikel 1 är en 

kortare notis på ca 100 ord, artikel 2 är på 300-400 ord och artikel 3 är på 500-600 ord. 

Kontrollera senast vid tiden för första skrivtillfället med prövningsansvarig lärare att just dina 

artiklar fungerar för uppgiften. 

 

Vid tiden för det muntliga förhöret ska du sammanfatta och kommentera artiklarna enligt 

modellen för Summary-response (Blueprint A sid 252-254). Var beredd på kompletterande 

frågor både gällande innehållet och språket. 

 

Kommunikationens innehåll 

• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; 

aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter 

och känslor; relationer och etiska frågor. 

• Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
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• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och 

kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Engelska språkets utbredning och ställning i världen. 

Reception 

• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, 

berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och 

argumenterande, även via film och andra medier. 

• Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. 

• Skönlitteratur och annan fiktion. 

• Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga 

texter och reportage. 

• Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. 

• Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. 

• Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och 

sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och 

slutsats. 

Produktion och interaktion 

• Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella 

sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, 

värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. 

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till 

samhälls- och arbetslivet. 

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, 

tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och 

situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör 

orsakssammanhang och tidsaspekter. 

 

Kunskapskrav 

 

Betyget E 

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i 

varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin 

förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer 

samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

 

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt 

granska innehållet i talad och skriven engelska. 

 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det 

valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, 

relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i 

någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar 

av, egna framställningar. 

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka 

sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser 

problem i och förbättrar interaktionen. 
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Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper. 

 

Betyget D 

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

 

Betyget C 

 

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i 

varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin 

förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer 

samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i 

innehållet. 

 

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt 

granska innehållet i talad och skriven engelska. 

 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt 

sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, 

tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och 

viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade 

förbättringar av, egna framställningar. 

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka 

sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom 

kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar 

interaktionen. 

 

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper. 

 

Betyget B 

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Betyget A 

 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt 

formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och 

nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott 

resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

 

Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska 

innehållet i talad och skriven engelska. 
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Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och 

kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, 

sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning 

till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade 

förbättringar av, egna framställningar. 

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven 

tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och 

förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. 

 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av 

världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser 

med egna erfarenheter och kunskaper. 


