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På den här sidan hittar du information om hur du förbereder dig inför prövningen i
Engelska 5.

Prövningsdelar:

Prövningen består av fem delar: läsförståelse, hörförståelse, muntligt litteraturprov,
reflekterande diskussion om populärvetenskapligt klipp och skriftligt nationellt prov.
Observera att alla fem delar av prövningen måste vara godkända för att du ska få ett
godkänt betyg.

Prövningen delas upp i två dagar:

Dag 1 (3:e april, kl 12:00 - 15:00):

- Läsförståelse och hörförståelse: tidsåtgång 3 timmar (inkl 30 minuter rast).

Dag 2 (4:e april kl 12:00 - 15:00):

- Muntligt litteraturprov och reflekterande diskussion i smågrupper:
tidsåtgång ca 1 timme.

- Skriftligt nationellt prov: deltagarna producerar en text på datorer i skolan:
tidsåtgång max 80 minuter.

Efter att deltagarna testats första dagen rättas läs- och hörförståelse. Deltagarna
blir meddelade resultat samma dag och kan sedan fortsätta till dag två. Ej
godkända prov under dag 1 innebär att deltagarna ej testas dag två, detta på
grund av att deltagarna måste ha minst godkänt på alla delar av prövningen.
Resultatet meddelas senast två veckor efter avslutad prövning.



Förberedelse:

- Deltagarna ska läsa denna roman:
Catcher in the Rye (1951) av J.D. Salinger och vara beredd på att besvara analysfrågor
om boken som sedan diskuteras i smågrupper.

- Deltagarna ska även förbereda sig genom att titta på ett klipp och vara beredd på
att diskutera och reflektera kring dess innehåll.

Länk: How to Deal With Hypocritical Activists, Politicians, and Charities | Nat Ware |
TEDxOxford

- Eng 5 - kursplan från skolverket

Vidare studier:

Gamla nationella prov i Engelska 5

Blueprint A version 3.0 Onlinebok (ISBN: 9789147121014)

I Blueprint A har du, bland annat, möjligheten att arbeta med grammatiska strukturer, hur
man skriver olika typer av texter, öva på att reflektera om texters innehåll och dela dina
åsikter.

Lycka till med förberedelserna och välkomna till prövningen!

https://www.youtube.com/watch?v=WK3qAJYWRtA
https://www.youtube.com/watch?v=WK3qAJYWRtA
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DENG%26version%3D6%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor4
https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-engelska/engelska-5-gymnasiet/exempel-pa-uppgiftstyper-for-engelska-5
https://www.liber.se/webshop/product/blueprint-a-version-3-0-onlinebok-12-man-9789147125944

