Prövning Engelska 6:
Tid och plats för prövning, inlämningar av deluppgifter samt detaljerad information om
prövningens innehåll meddelas av ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits
och avgiften betalats.
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav för Engelska 6.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-programoch-amnen-igymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731
/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=ENG&version=1

Prövning i Engelska 6
Prövningen består av två delar som båda är obligatoriska, en skriftlig del och en muntlig del.
Betyget grundas på hela prövningen och samtliga delar måste ha fått minst betyget E för att
slutbetyget ska bli minst E eller ett högre betyg på betygsskalan.
Skriftlig del:
Den skriftliga delen är i sin tur uppdelad och innehåller följande deluppgifter:
a) Poem review
b) Argumentative essay
c) Reading/listening comprehension.
Kom ihåg att samtliga delar av prövningen kommer att skickas till tjänsten Urkund för analys.
Om misstänkt plagiat upptäcks i någon av deluppgifterna kommer det att resultera i en
underkänd prövning.
Några saker att tänka på inför den skriftliga delen:
•
•
•
•

Planera ditt skrivande så att texten får struktur. Håll dig till ämnet och se till att du har
en inledning och en avslutning.
Använd inte slang och förkortningar
Försök variera språket, undvik upprepningar
Läs noga igenom dina texter innan du lämnar in dem

Muntlig del:
Den muntliga delen är även den uppdelad och innehåller följande deluppgifter:
a) En redovisning av två samtida romaner (tidigast skrivna år 1900) av engelskspråkiga
författare. Du ska presentera litterära analyser av romanerna där du redogör, diskuterar,
kommenterar och drar slutsatser om innehåll etc.
b) En diskussion om en nyhetsartikel som du valt själv och dess tillförlitlighet som källa.

Några saker att tänka på inför den muntliga delen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är obligatoriskt att ta med böckerna till prövningen (om böckerna är digitala tar du
med enheten som du läst böckerna på).
Ljudböcker accepteras inte.
Var noga påläst om böckerna i förväg så att du är beredd att svara på frågor om
karaktärer, handling osv.
Var förberedd på att redogöra för ord och uttryck i böckerna.
Var även beredd på att göra jämförelser mellan de två böcker du har läst
Var beredd på att presentera din valda nyhetsartikel muntligt.
Du bör även vara beredd på att svara på frågor om vem och/eller organisation som står
bakom nyhetsartikeln.
Du får gärna använda stödord men du får inte läsa innantill.

