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Välkommen till prövning i Engelska 6! 

Engelska 6 bygger på kunskaper som du inhämtat från Engelska 5. Engelska 6 är en 100- 

poängskurs som normalt studeras över en termin på Komvux. Prövningen i Engelska 6 

motsvarar innehållet i kursen och man bör vara väl medveten om att omfattande förberedelser 

krävs innan man gör de olika provdelarna. Målet för kursen/prövningen är att du allsidigt 

utvecklar din engelska och självständigt använder språket i olika situationer, såväl formellt 

som informellt. Särskild vikt läggs vid förmågan att läsa texter av varierande slag. 

 

Kursplan och betygskriterier 

Skolverket anger vad kursen Engelska 6 ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de 

olika betygen. Läs om detta på www.skolverket.se  

 

Lärobok 

Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva 

Hedencrona mfl. Utöver detta kommer du också använda dig av litteratur som du väljer själv.  

 

Prövningen 

Prövningen består av följande delar: 

 

1. Skriftliga prov (läsförståelse, hörförståelse, ordkunskapsprov, grammatikprov samt 

uppsats) 

2. Muntligt prov (bestående av sex delar) 

 

Prövningsansvarig lärare meddelar tidpunkt för det muntliga provet när du har klarat samtliga 

skriftliga provdelar. Muntligt prov gör du 1 - 2 dagar efter de skriftliga proven. Du måste 

vara beredd att acceptera den tid (dagtid) som du erbjuds. Möjlighet att byta tid för de 

olika provdelarna ges inte.  

 

Se Bilaga 1 för detaljerad information om de olika delarna. 

 

 

Prövningsansvarig lärare 

Ilona Karlsson 

ilona.karlsson@orebro.se 

Campus Risbergska 

Komvux Örebro 

 

 

 

 

Du blir enbart kallad till det muntliga provet om du har uppnått betyget E eller 

högre på samtliga skriftliga prov. 
 

mailto:ilona.karlsson@orebro.se


 

 

Bilaga 1 

Prövningsuppgifter Engelska 6 
 

1. Skriftliga prov 

Den skriftliga prövningen tar sex timmar och består av följande delar: 

 

- Läsförståelse (nationellt prov) – 80 minuter 

- Hörförståelse (nationellt prov) – 60 minuter 

- Uppsatsskrivning (nationellt prov) – 100 minuter 

- Ordkunskapsprov – 60 minuter 

- Grammatikprov – 60 minuter 

 

Exempel på gamla nationella prov finns på följande sida: 

https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-

engelska/engelska-6-gymnasiet 

 

 

 

2. Muntligt prov 

Om du har uppnått betyget E eller högre på samtliga skriftliga provdelar går du vidare till den 

muntliga delen av prövningen. Provet genomförs i mindre grupper tillsammans med övriga 

prövande elever. Provet består av sex moment och det är tillåtet med stolpmanus, men inte att 

läsa innantill. 

 

a. Romanredovisningar 

Redovisning av två romaner av engelskspråkiga författare. Du ska läsa båda romanerna och 

kunna analysera och redogöra för dem. Tips på hur du gör en romananalys får du i Progress 

Gold B i kapitlet On Literature (s. 131 – 135). När du läser, tänk såväl på språk som på 

innehåll. Ta också reda på några fakta om författarna och när/var romanerna skrevs.  

 

Du ska även välja 25 ord från varje roman (sammanlagt 50 ord) som du tycker är viktiga. Gör 

sedan 50 exempelmeningar i vilka du använder de nya orden. Dessa meningar ska lämnas in 

när du gör det första skriftliga provet. 

 

 

Notera att:  

OBS! Vid första skrivtillfället måste du ta med och lämna in följande:  

• bilaga 2  

• kopior på dina artiklar  

• dina exempelmeningar  

• en kort beskrivning på engelska (ca en sida) av hur förberedelserna för din prövning gått till 

(planering, genomförande och en utvärdering av både studierna och källorna som du har använt dig 

av).  

 

Lämnas inte dessa dokument in vid första skrivtillfället blir din prövning underkänd. 

https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-engelska/engelska-6-gymnasiet
https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-engelska/engelska-6-gymnasiet


 

 

a) Romanerna ska komma från två olika språkområden (ex. Irland, USA). 

b) En roman måste vara publicerad före 1960 och den andra efter 1960. 

c) Endast originalversionerna av romanerna accepteras, inga översättningar, förkortningar 

eller förenklade versioner!  

 

b. Redovisning av äldre litteratur 

Du ska kunna analysera samt redogöra för följande litteratur: 

1. Shakespeare: Kännedom om innehållet i ett drama. Ca 50 rader läses noggrant på 

engelska. Du ska kunna analysera dessa rader och diskutera varför de är viktiga för 

dramat som helhet.  

2. Dickens: Ett kapitel ur någon av hans romaner (t.ex. Oliver Asks For More ur Oliver 

Twist). Du ska kunna analysera detta kapitel samt diskutera varför det är viktigt för 

romanen som helhet.  

3. Ett utdrag av en amerikansk klassiker som Mark Twain, Jack London, Henry 

James, Nathaniel Hawthorne (t.ex How To Build a Fire ur en novellsamling av Jack 

London). I stället för ett utdrag kan man läsa en novell. Du ska kunna analysera detta 

utdrag/novell.  

 

Tips på hur du analyserar litteratur får du i Progress Gold B i kapitlet On Literature (s. 

131 – 135). 

c. Redovisning av fyra tidningsartiklar 

Välj fyra tidningsartiklar som lämpar sig för diskussion. Artiklarna hämtas ur valfri 

engelskspråkig tidning. Det är obligatoriskt att ta med artiklarna till prövningen. Du ska även 

lämna in en kopia på dem i samband med ditt första provtillfälle. Tänk på att: 

• välja längre artiklar (motsvarande minst en halv sida i Dagens Nyheter) 

• läsa in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen 

• vara förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna 

Exempel på tidningar och tidskrifter du kan använda: Newsweek, National 

Geographic, The Guardian, The Daily Telegraph, The New York Times och The 

Washington Post.  

d. Muntligt anförande  

Förbered ett anförande med anknytning till samhällsfrågor/levnadsvillkor i ett engelskspråkigt 

land. Anförandet skall vara baserat på ett stolpmanus och längden bör vara ca 5 minuter. 

 

e. Redogör för och diskutera texter ur Progress Gold B 

Följande texter med övningar ska studeras. Du ska kunna redogöra för samt diskutera dessa 

texter. 

Speak, The Ambassador’s Dandruff, I Remember, J.R.R. Tolkien – Architect of Middle Earth, 

Like Every Other American Family?, Showdown, The Execution, The Green Mile, 

Shakespeare and the Globe, Romeo and Juliet – On the Balcony, Emma, Oliver Twist, The 

Adventures of Tom Sawyer, I Hear America Singing, A Room of One’s Own, Mahatma 



 

 

Gandhi, I Have Lived a Thousand Years, My Mother’s Blue Bowl, Coming Home from 

Vietnam, Istanbul – Neither Here Nor There, Meet Canada, Explore South Africa 

f. TED-talk 

Redogör för, diskutera, kommentera och dra egna slutsatser av innehållet i en valfri 

föreläsning från www.ted.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 / Appendix 2 
 

Attention! You must hand in this paper together with the first written tests! 

Please fill in the information below. 

Name 

 

Social security number 

(personnummer)  

 

 

Address  

 

 

 

 

Phone number 

 

Email 

 

 

 
Novels I have chosen: 

Author   Title  

 

1 ______________________________________________________________ 

 

2 ______________________________________________________________  

 

 

Titles of my newspaper articles:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Older literature I have chosen: 

 

1. Shakespeare: Title   _________________________________________ 

 

2. Dickens: Title/chapter   _________________________________________ 

 

3. Am. classic: Author/title  _________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

      Please turn! 

Link to my TED-talk: 

 

 _______________________________________________________________  

 

 

Title of my oral presentation:  

________________________________________________________________ 

 


