
  

 

 
 

Prövning i Engelska 6 
 

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. 

 

Prövningen innehåller följande moment 

1. Nationellt prov 

• Writing och Reading genomförs vid första prövningstillfället. Listening genomförs 

veckan därpå, och i samband med det träffas vi och planerar den fortsatta 

prövningsgången. 

2. Litteratur 

• 2 romaner, varav den ena väljs i samband med prövande lärare och den andra ingår som 

en obligatorisk del i prövningen. 

o 1 engelskspråkig roman. Redovisas skriftligt.  

o 1 roman redovisas muntligt. 5 minuter 

o Shakespeare: Kort om Shakespeares liv, fokus på verk, språk och framförande. 

Fördjupning i 1 verk (ev via film), som ska sammanfattas och tolkas. 

Redovisas muntligt i form av till exempel en PP. 

3. Kultur och samhällsliv 

• Kunskaper om styrelseskick i USA och Storbritannien, dvs politiska partier, 

parlament/kongress, regering, president, valsystem. Redovisas muntligt i form av en 

förberedd presentation som fokuserar på dagens politiska styre i respektive land samt 

efterföljande diskussion. 

• Valfritt ämne som har med kultur, ekonomi, politik, beteendevetenskap eller 

naturvetenskap att göra, med anknytning till engelskspråkigt land. Redovisas muntligt i 

form av ett i förväg inspelat radioprogram (podcast) som presenterar det valda ämnet ur 

olika perspektiv. 

• Läsning och redovisning av 5 nyhetsartiklar ur engelskspråkig tidning om olika aktuella 

händelser i engelskspråkigt land. Eleven väljer en av dessa artiklar att sammanfatta och 

diskutera, prövande lärare väljer ytterligare en artikel av de övriga fyra valda artiklarna. 

Redovisas muntligt. 

 

Arbetsgång: 

• Prövningstillfälle 1 - Nationellt prov 

• Listening, fortsatt prövningsplanering 

• Muntlig prövning av samtliga muntliga moment 

• Prövningstillfälle 2 - Romananalys 

 

Litteratur: Blueprint B 

 

Länk för att hitta gamla nationella prov att träna på: 

http://www.nafs.gu./prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_b_exempeluppg/ 


