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Information till dig som vill göra prövning i engelska på 
grundläggande nivå delkurs 4 

Kurskod: GRNENGD 

På den här sidan hittar du information om hur du förbereder dig inför prövningen i 

engelska på grundläggande nivå delkurs 4.  

Legitimation ska visas upp inför varje delprov. Kom därför minst 15 minuter 

innan provet börjar. Om du kommer för sent får du inte göra provet. 

Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning (till exempel MP3-spelare eller 

”smarta klockor”) ska vara avstängda. Detta gäller även om telefonen ”bara” 

vibrerar. 

Prövningsdelar 
Prövningen är uppdelad på två dagar: den 12:e och 13:e september.  

Prövningen består av: 

 läsförståelse 

 hörförståelse  

 en skriftlig del 

 en muntlig del s 

Du får en bekräftelse på tid och plats till båda dagarna.  

Betyget grundas på hela prövningen. Det görs en totalbedömning av alla delar 

som ingår i prövningen och du måste bli godkänd på alla delar för att du ska få ett 

godkänt betyg. Ditt betyg får du veta när lärarna är klara med bedömningen, det 

kan ta upp till 10 dagar efter sista prövningsdagen.  

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven. För att 

läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se 

Skolverkets webbsida: 

Länk till Skolverkets mål och kunskapskrav för grundläggande engelska delkurs 4 

Dag 1 
Dina receptiva förmågor prövas först och det tar ca 4 timmar (inklusive rast). 

Receptiva förmågor innefattar: 

 Listening comprehension and written reflection (ca 1 timme 30 min) 

 Reading comprehension and written reflection (ca 2 timmar) 

Du kommer att lyssna på och läsa 3 olika moment (i båda delarna) och göra ett 

antal uppgifter där du visar din förståelse av innehållet på övergripande- och 

detaljnivå. Uppgifterna testar: 

 ordkunskap, 

 förmåga att sammanfatta och redogöra  

 reflektera och uttrycka åsikter 

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-komvux-grundlaggande/kursplaner-for-komvux-pa-grundlaggande-niva?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRNENGD%26tos%3Dvuxgr&sv.url=12.4fc05a3f164131a741820f6
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 dina strategier i hur du utför uppgiften  

Du får inte lämna lokalen under provtiden. Toalettbesök är tillåtna på rasten.  

Vatten medtas vid behov.   

Dag 2 
Dina produktiva förmågor prövas idag och provet tar ca 3 timmar och 30 minuter 

(inklusive rast). Produktiva förmågor innefattar skrivande och muntlig 

framställning.  

Writing (ca 2 timmar 30 minuter) 
En uppsats på minst 250 och högst 500 ord. Du ska visa att du kan skriva en 

sammanhängande text på engelska. Din färdiga text behöver innehålla element av 

berättande, beskrivning, reflektion, jämförelse, och åsikter. Du får en uppgift där 

du bland annat ska visa att du kan använda ett varierat språk. Du får ett antal 

punkter att utgå från när du skriver, något som kan fungera som en checklista.  

Speaking (ca 30 minuter) 
Det muntliga provet genomförs i par eller i smågrupper. 

Du beskriver och berättar något om vardagliga ämnen. Därefter följer en eller två 

delar med fokus på argumentation och diskussion. Du kommer att få välja bland 

ett antal kort med olika frågeställningar, dels av allmänt slag, dels med anknytning 

till aktuella, samhälleliga och/eller värdegrundsrelaterade frågor. Teman för 

samtalen väljs ur det centrala innehållet på kursen från Skolverket.  

Bedömningen sker av det talade språket, ordförråd, flyt, korrekthet och uttal, och 

kommunikation med samtalspartners. 

Den muntliga delen bedöms av två lärare.  

För att förbereda dig till den muntliga prövningen måste du: 

 Redovisa en bok. Läs noggrant och reflektera över innehåll och språk.  

The Canterville Ghost and Other Stories by Oscar Wilde, Pearson English 

Readers (level 4, ca 1700 headwords) ISBN: 978-1-4058-6512-8. Du kan 

lyssna på boken här.   

Du får gärna använda stödord/stolpar men du får inte läsa innantill. 

Material 
För att förbereda dig till övriga delar av prövningen kan du arbeta med följande 

material: 

 Kursboken New Levels 4, by Bryan Stephens and Ewa Holm, GLEERUPS 

Utbildning AB, ISBN: 978-91-40-69702-8    Arbeta med varje moment i 

boken och planera din tid! Du ska kunna använda ordförråd och 

grammatik från kursboken på provet. 

 New Levels 4, elevlicens  

 British Council  

 Exempel på uppgifter (nationella prov)  

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-komvux-grundlaggande/kursplaner-for-komvux-pa-grundlaggande-niva?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRNENG2%26tos%3Dvuxgr&sv.url=12.4fc05a3f164131a741820f6.
https://www.youtube.com/watch?v=XeZRKoCXlL8
https://digibok.se/laromedel/f-9/engelska-7-9/9789151100388.p/new-levels-4-elevwebb-individlicens-6-man
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-engelska/engelska-arskurs-7-9/exempel-pa-uppgiftstyper-for-arskurs-9
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 Gamla nationella prov (Skolverket) 

Fusk 

Fusk undviks genom att du använder skolans datorer. Mobiltelefon, klocka eller 

annan elektronisk utrustning ska vara avstängd och ligga i väska eller jacka. Vid 

misstanke om fusk ska ansvarig provvakt avbryta ditt prov och du riskerar i värsta 

fall avstängning från skolan. Toalettbesök görs därför endast före eller efter 

provet.  

Vid sjukdom 
Blir du sjuk är det viktigt att du skickar in läkarintyg. Du har då möjlighet att 

genomföra prövningen vid nästa prövningstillfälle.  

 

 

 

Lycka till med förberedelserna och välkommen till prövningen! 

 


