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P
rovspecifikation – Engelska 5

ur Ämnets syfte 
Nationellt prov  

Engelska 5

Kunskapskrav för Engelska 5

E C A

D
elprov B

Förståelse 
av talad 
och skriven 
engelska samt 
förmåga att 
tolka innehållet

Reception:

Focus: Reading

Focus: Listening

Eleven kan förstå huvudsakligt inne-
håll och uppfatta tydliga detaljer i ta
lad engelska i varierande tempo och i 
tydligt formulerad skriven engelska, i 
olika genrer. Eleven visar sin förståel
se genom att översiktligt redogöra för, 
diskutera och kommentera innehåll och 
detaljer samt genom att med godtag-
bart resultat agera utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet 
använda strategier för att tillgodogöra sig 
och kritiskt granska innehållet i talad och 
skriven engelska.

Eleven kan förstå huvudsakligt inne-
håll och uppfatta väsentliga detaljer i 
talad engelska i varierande tempo och 
i tydligt formulerad skriven engelska, 
i olika genrer. Eleven visar sin förstå
else genom att välgrundat redogöra 
för, diskutera och kommentera inne
håll och detaljer samt genom att med 
tillfredsställande resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet 
använda strategier för att tillgodogöra sig 
och kritiskt granska innehållet i talad och 
skriven engelska.

Eleven kan förstå såväl helhet som 
detaljer i talad engelska i varierande 
tempo och i tydligt formulerad skriven 
engelska, i olika genrer. Eleven visar 
sin förståelse genom att välgrundat 
och nyanserat redogöra för, diskutera 
och kommentera innehåll och detaljer 
samt genom att med gott resultat age
ra utifrån budskap och instruktioner i 
innehållet.

Eleven kan välja och med säkerhet an
vända strategier för att tillgodogöra sig 
och kritiskt granska innehållet i talad och 
skriven engelska.

D
elprov A

 och C

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

Produktion och 
interaktion:

Focus: Speaking

Focus: Writing

I muntliga och skriftliga framställning
ar i olika genrer kan eleven formulera 
sig relativt varierat, relativt tydligt och 
rela tivt sammanhängande. Eleven kan 
for mulera sig med visst flyt och i nå-
gon mån anpassat till syfte, mottagare 
och situa tion. Eleven bearbetar, och gör 
förbätt ringar av, egna framställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, 
även mer formella, sammanhang kan 
eleven uttrycka sig tydligt och med 
visst flyt samt med viss anpassning till 
syfte, mottagare och situation. Dess
utom kan eleven välja och använda i 
huvudsak fungerande strategier som i 
viss mån löser problem i och förbättrar 
interaktionen. 

I muntliga och skriftliga framställningar 
i olika genrer kan eleven formulera sig 
relativt varierat, tydligt, sammanhäng
ande och relativt strukturerat. Eleven 
kan även formulera sig med flyt och 
viss anpassning till syfte, mottagare 
och situa tion. Eleven bearbetar, och 
gör välgrun dade förbättringar av, egna 
framställ ningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, 
även mer formella, sammanhang kan 
eleven uttrycka sig tydligt och med flyt 
samt med viss anpassning till syfte, 
mot tagare och situation. Dessutom 
kan eleven välja och använda funge
rande strategier som löser problem i 
och förbättrar inter aktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar 
i olika genrer kan eleven formulera sig 
varierat, tydligt, sammanhängande och 
strukturerat. Eleven kan även formule
ra sig med flyt och viss anpassning till 
syfte, mottagare och situation. Eleven 
bearbe tar, och gör välgrundade och 
nyanserade förbättringar av, egna fram
ställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, 
även mer formella, sammanhang ut
trycker sig eleven tydligt, relativt ledigt 
och med flyt samt med anpassning till 
syfte, mottagare och situation. Dess
utom kan eleven välja och använda väl 
funge rande strategier som löser pro
blem i och förbättrar interaktionen och 
för den framåt på ett konstruktivt sätt.
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ur Ämnets syfte 
Nationellt prov  

Engelska 5

Kunskapskrav för Engelska 5

E C A

S
am

tliga delprov

Förmåga att 
använda språkliga 
strategier i olika 
sammanhang

Prövas i viss mån i 
detta prov.

 
 
Prövas ej i detta 
prov.

 
 
 
De delprov som prö
var produktion och 
interaktion ger möj
lighet till bedömning 
av dessa förmågor.

Eleven kan välja och med viss säkerhet 
använda strategier för att tillgodogöra sig 
och kritiskt granska innehållet i talad och 
skriven engelska.

Eleven väljer texter och talat språk från 
olika medier och kan på ett relevant 
sätt använda det valda materialet i 
sin egen produktion och interaktion. 

Eleven bearbetar, och gör förbätt ringar 
av, egna framställningar.

Dessutom kan eleven välja och använ
da i huvudsak fungerande strategier 
som i viss mån löser problem i och 
förbättrar interaktionen. 

Eleven kan välja och med viss säkerhet 
använda strategier för att tillgodogöra sig 
och kritiskt granska innehållet i talad och 
skriven engelska.

Eleven väljer texter och talat språk 
från olika medier och använder på ett 
relevant och effektivt sätt det valda 
materialet i sin egen produktion och 
interaktion.

Eleven bearbetar, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna framställningar.

Dessutom kan eleven välja och använ
da fungerande strategier som löser 
problem i och förbättrar inter aktionen.

Eleven kan välja och med säkerhet an
vända strategier för att tillgodogöra sig 
och kritiskt granska innehållet i talad och 
skriven engelska.

Eleven väljer texter och talat språk från 
olika medier och använder på ett rele
vant, effektivt och kritiskt sätt det val
da materialet i sin egen produktion och 
interaktion.

Eleven bearbetar, och gör välgrundade 
och nyanserade förbättringar av, egna 
framställningar. 

Dessutom kan eleven välja och använda 
väl funge rande strategier som löser pro
blem i och förbättrar interaktionen och 
för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Förmåga att 
anpassa språket 
efter olika syften, 
mottagare och 
situationer

De delprov som prö
var produktion och 
interaktion ger möj
lighet till bedömning 
av denna förmåga.

I muntliga och skriftliga framställning
ar... Eleven kan for mulera sig ... i någon 
mån anpassat till syfte, mottagare och 
situa tion. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, 
även mer formella, sammanhang kan 
eleven uttrycka sig  ... med viss anpass
ning till syfte, mottagare och situation. 

I muntliga och skriftliga framställning
ar... Eleven kan även formulera sig med 
... viss anpassning till syfte, mottagare 
och situa tion.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, 
även mer formella, sammanhang kan 
eleven uttrycka sig  ... med viss anpass
ning till syfte, mottagare och situation. 

I muntliga och skriftliga framställning
ar... Eleven kan även formulera sig med 
... viss anpassning till syfte, mottagare 
och situa tion.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, 
även mer formella, sammanhang ut
trycker sig eleven ... med anpassning 
till syfte, mottagare och situation.

Förmåga att dis
kutera och reflek
tera över livs villkor, 
samhällsfrågor och 
kulturella förete elser 
i olika sammanhang 
och delar av världen 
där eng elska används

Prövas i viss mån 
i samtliga delprov 
genom text och 
uppgiftsval.

Eleven diskuterar översiktligt några fö
reteelser i olika sammanhang och delar 
av världen där engelska används, och 
kan då också göra enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt några före
teelser i olika sammanhang och delar 
av världen där engelska används, och 
kan då också göra välutvecklade jäm
förelser med egna erfarenheter och 
kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat 
några företeelser i olika sammanhang 
och delar av världen där engelska an
vänds, och kan då också göra välutveck-
lade och nyanserade jämförelser med 
egna erfarenheter och kunskaper.


