
 MORA VUXENUTBILDNING 2021/22 
 

Engelska 6, 100p 
Kurskod: ENGENG06 

 
Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för 
Engelska 6. https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-
gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-
gymnasial/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3D
ENG%26courseCode%3DENGENG06%26tos%3Dvuxgy&sv.url=12.b173ee8160557dd0b8100d
#anchor_ENGENG06 
Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Där finns också information om det 
nationella provet. Länkar presenteras sist i detta dokument. Den startade prövningen ska 
genomföras inom två månader från startdatum= när du haft första träffen med ansvarig 
lärare. 
 
Eleven kontaktar prövande lärare Åsa Finn Rombo för upplägg. 
 
asa.finn@mora.se   
 
I prövningen kommer du att få visa din förmåga i engelska inom följande områden;  
1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

 
Prövningen består av: 
 

1. Det nationella provet (NP), en muntlig del A, Hör- och läsförståelse del B1, B2 och en 
skrivuppgift del C (höra, läsa, skriva) görs under samma dag på Mora 
Högskolecentrum. Provtid ca. 50min + 100min + 100 min exklusive raster. 
 

2. En enskild träff med mig och andra som gör prövning i engelska 6 där du ska göra två 
olika muntliga presentationer samt muntligt nationellt prov. 
 

• Du ska presentera ett engelskt språkigt land. Du ska använda 
presentationstekniskt hjälpmedel så som exempelvis Power Point eller 
Keynote. Presentationen ska vara 5 - 6 minuter lång och innehålla: 
 Allmän information om landet, någon historisk viktig del, samt en 

jämförelse med Sverige. Du kan också välja att ta upp saker som vad 
man kan göra där som turist, mat och kultur, samhällsfrågor, 
traditioner, sociala eller politiska förhållanden etc. 

• Du ska muntligt kunna redovisa en engelskspråkig bok. Du väljer någon av 
böckerna som presenteras nedan. Boken ska presenteras utifrån ett 
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analysschema som du får av mig via mail. Presentation och samtal om bok ca. 
10 minuter. 

• Nationellt prov muntligt. Här finns färdiga instruktioner. Provet tar ca. 30 
minuter.  

Böcker du kan välja att läsa inför din presentation om en engelskspråkig bok. 
Du måste meddela mig vilken bok du väljer att läsa. Boken analyseras och diskuteras utifrån 
bokanalys som skickas via mail 
 
Animal Farm, George Orwell 
Jane Eyre, Charlotte Brontë 
 
Alla böcker kan hittas online via denna länk: 
http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/ESL.Classic.Audiobooks.htm 
 
Andra länkar som kan vara till din hjälp för att förbereda din prövning 
 
Information och övningsuppgifter nationella prov engelska 6  
https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-
engelska/engelska-6-gymnasiet/exempel-pa-uppgiftstyper-for-engelska-6 
 
Hur man skriver olika texttyper 
Argumenterande/Argumentative text 
https://www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI&t=115s 
 
Diskuterande/Discussion/Discursive Essay 
https://www.youtube.com/watch?v=uQ3qxEvULCI 
 
Tal/Speech 
https://www.youtube.com/watch?v=5qjXXSGG1Xw 
 
Träna hörförståelse 
https://www.ted.com 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening (level B2-C1) 
https://www.npr.org/sections/news/ 
https://sverigesradio.se/radiosweden 
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-
learners/?skill=listening&level=independent%2cproficient&time=05-10-
mins%2c10%2b-mins&rows=12 
https://edition.cnn.com/cnn10 
https://urskola.se/Produkter/193023-The-Cambria-The-trick-box 
 
Träna läsförståelse 
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-
learners/?skill=reading&level=proficient&time=05-10-mins%2c10%2b-mins&rows=12 
http://esl-bits.net/pet.htm 
https://readtheory.org 
https://www.really-learn-english.com/english-reading-comprehension-text-and-
exercises.html#list 
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