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Ämnesinformation Engelska 6, 100 poäng 

 

Prövningen är indelad i två delar som genomförs vid två olika tillfällen. 

 

1. Skriftlig prövning 

2. Muntlig prövning 

 

I prövningen kommer alla dina kunskaper och färdigheter prövas mot alla mål som ingår i 

skolverkets kursplan. De färdigheter som prövas är: 

 

 Förstå innehåll och detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo och i skriven 

engelska i olika genrer och i mer formella sammanhang 

 Visa förståelse genom att redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om 

innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet 

 Välja och använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors 

tillförlitlighet 

 Välja texter och talat språk från olika medier och använda det valda materialet i sin 

egen produktion och interaktion 

 Formulera sig varierat, tydligt och strukturerat i muntliga och skriftliga framställningar 

 Formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation i muntliga 

och skriftliga framställningar 

 Bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar 

 Uttrycka sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och 

situation, muntligt och skriftligt, i olika, även mer formella och komplexa, 

sammanhang 

 Välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar 

interaktionen  

 Diskutera några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska 

används och då även göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper 

 

Kunskapskraven för de olika betygen finns presenterade på Skolverkets hemsida. 

 

Både den skriftliga och muntliga delen måste uppnå minst E i omdöme för ett godkänt betyg i 

prövningskursen. 

 

Förslag på läromedel att förbereda sig med: 

 

Lundfall/Nyström/Röhlk-Cotting/Clayton, Blueprint B 2.0 

Svartvik/Sager, Modern Engelsk Grammatik 

 

Den skriftliga prövningens uppbyggnad – Engelska 6: 

 

1. Reading comprehension 

2. Listening comprehension 

3. Writing 

4. Information om muntlig prövning 

 

Du skriver ditt svar i häftet som delas ut vid skrivtillfället. Läs instruktionerna noga.  

  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DENG%26courseCode%3DENGENG05%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_ENGENG05
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 Information om den muntliga prövningen – Engelska 6 

 

Vid skrivtillfället får du en tid för den muntliga prövningen. Under den muntliga prövningen 

kommer du att få tala och diskutera med en examinator om följande: 

 

 Två samtida romaner av engelskspråkiga författare ska redovisas där du kan välja fritt 

bland författarna. Du ska presentera litterära analyser av romanerna där du redogör, 

diskuterar, kommenterar och drar slutsatser om innehåll och detaljer. Om du vill ha 

tips på författare finns en lista med förslag längre ner. Ange vilka romaner du har valt 

att läsa vid den skriftliga prövningen. 

 

 Du ska vidare läsa ett äldre skönlitterärt verk på engelska. Din redovisning ska bygga 

på en kortfattad presentation av den bok du har läst, information om och betydelse av 

tiden författarna levde och verkade i. Förslag på författare finner du nedan. Ange 

vilken roman du har valt att läsa vid den skriftliga prövningen. 

 

 Slutligen ska du hålla ett föredrag på 5 minuter som ska handla om den 

engelskspråkiga delen av världen. Föredraget kan ta upp: 

  

o Levnadsvillkor 

o Attityder 

o Värderingar 

o Traditioner 

o Samhällsfrågor 

o Kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden. 

 

Det kan handla om en enskild person, en särskild händelse eller period. Du 

kommenterar även innehållet i en jämförelse med dina egna erfarenheter och 

kunskaper. Tänk på att presentera varifrån du hämtat din information och att vara 

källkritisk.  

 

Det är viktigt att du talar fritt eller från stödord.  

 

Förslag på författare 

Reg Thompson 

Susan E Hinton 

Joyce Carol Oates 

Mark Haddon 

Stephen King 

Alex Garland 

Margaret Atwood 

Marian Keyes 

Jojo Moyes 

Nick Hornby 

Paul Auster 

Monica Ali 

John Grisham 

Dan Brown 

Zadie Smith 

 

Förslag på klassiker 

Charles Dickens 

William Shakespeare 

Jane Austen 

Ernst Hemingway 

Herman Melville 

Charlotte Brontë 

Edgar Allan Poe 

Daniel Defoe 

Joseph Conrad 

F. Scott Fitzgerald
 


