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Ämne : Engelska 5 och Engelska 6
Kurskod: ENGENG05, ENGENG06
Poäng: 100
Information om vad prövningen innehåller och vilka förberedelser som är nödvändiga finns
nedan. Sist finns kursmål och betygskriterier. Prövningen utförs av lärare utsedd av
skolledningen. Vid eventuella frågor, kontakta ämnesansvarig i engelska.
Läsförståelse och hörförståelse
Prövningen består av:
• Ett läs- och hörförståelseprov.
Beräknad tidsåtgång ca. 250 minuter inklusive rast.
Skriftlig del
Den skriftliga delen består av:
• En skriftlig uppgift där läraren anvisar vilket ämne eller tema som skall behandlas.
Dokuments omfattning skall vara 2-3 handskrivna sidor.
Beräknad tidsåtgång ca.60 minuter.
• En färdigskriven bokrecension lämnas in vid prövningstillfället. Valet av roman sker i
samråd med läraren innan prövningen görs. Recensionen ska omfatta minimum 750,
maximum 1200 ord. Skriv med typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12, 1 ½
radavstånd. Titelblad skall inkluderas.
Muntlig del
Den muntliga delen består av:
• Ett samtal som bygger på en av eleven vald tidskriftsartikel. Här får elevens intresseområden
styra valet. Avsikten med samtalet är att eleven är väl förberedd och visar sin förmåga att
hålla samtalet flytande.
• Ett samtal mellan eleven och läraren som bygger på ett aktuellt ämne. Eleven får möjlighet
att förbereda sig 10 min. inför samtalet.
Beräknad tidsåtgång ca. 30 minuter inklusive förberedelsetid.

Ämnesansvariga: Maria Brevik, Johnny Johansson, Josefin Meral tel nr 0303/738497,
0303/738205
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Kunskapskrav ENGELSKA 5
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.
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.
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.

Kunskapskrav ENGELSKA 6
Betyget E
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i
relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra
slutsatser om 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 söka relevant information och
värdera olika källors tillförlitlighet.
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,
tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till
syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna
framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven
uttrycka sig tydligt och med 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.
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 uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i
relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra
slutsatser om 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 söka relevant information och
värdera olika källors tillförlitlighet.
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 varierat, tydligt
och 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 formella och komplexa, sammanhang kan eleven
uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med 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 snabbt tempo, och i skriven
engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att
välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om 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 söka relevant information och
värdera olika källors tillförlitlighet.
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,
nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och 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 formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig
eleven tydligt, 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 kan föra 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.

