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Översikt – Muntlig produktion och interaktion, Engelska 6

Det nationella provet i Engelska 6 är ett så kallat 
proficiency test som syftar till att pröva och ge 
en bild av elevens allmänna språkfärdighet 
oberoende av var, när och hur denna färdighet 
förvärvats.  

Ämnets syfte

[Texten Ämnets syfte i ämnesplanen i engelska  
avslutas på följande sätt:]

Undervisningen i ämnet engelska [Engelska 5, 6 
och 7] ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande:

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 livs
villkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i  
olika sammanhang och delar av världen där eng
elska används.

Bedömning av  
muntlig produktion och interaktion

Bedömningen av muntlig språkfärdighet utgår från att 
eleven, med utgångspunkt i den givna uppgiften, baserad 
på ämnes planen, vill och kan uttrycka och utveckla ett 
innehåll, på egen hand och i samspel med andra.

Nedanstående bedömningsfaktorer bygger på den kom
munikativa och handlingsorienterade språksyn som 
ligger till grund för de svenska kurs och ämnesplanerna 
i engelska och moderna språk. Faktorerna är avsedda att 
vara ett stöd för analysen vid en helhetsbedömning och 
ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat språk.

Bedömningsfaktorer

Innehåll
• tydlighet
• fyllighet och variation 

 olika exempel och perspektiv
• sammanhang och struktur 
• anpassning till syfte, mottagare, situation och genre

Språk och uttrycksförmåga
• kommunikativa strategier 

 för att utveckla och föra samtal vidare 
 för att lösa språkliga problem genom t.ex.  
 omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

• flyt och ledighet
• omfång, variation, komplexitet, tydlighet och säkerhet 

 vokabulär, fraseologi och idiomatik 
 uttal och intonation 
 grammatiska strukturer

• anpassning till syfte, mottagare, situation och genre

Nedan följer de delar av kunskapskraven som betonar muntlig produktion och interaktion. Helhetsbedömningen 
bör göras i relation till den språksyn och nivå som beskrivs i ämnesplanen för Engelska 6. 

Kunskapskrav 

Betyget E
I muntliga och skriftliga framställ
ningar i olika genrer kan eleven for
mulera sig relativt varierat, tydligt 
och relativt strukturerat. Eleven kan 
även formulera sig med flyt och viss 
anpassning till syfte, mottagare och 
situation. Eleven bearbetar, och gör 
enkla förbättringar av, egna fram
ställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion i 
olika, även formella och komplexa, 
sammanhang kan eleven uttrycka 
sig tydligt och med flyt samt med 
viss anpassning till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom kan eleven 
välja och använda i huvudsak fung
erande strategier som i viss mån 
löser problem i och förbättrar inter
aktionen.

Betyget C
I muntliga och skriftliga framställ
ningar i olika genrer kan eleven for
mulera sig varierat, tydligt och struk
turerat. Eleven kan även formulera 
sig med flyt och viss anpassning till 
syfte, mottagare och situation. Elev
en bearbetar, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna framställning
ar.

I muntlig och skriftlig interaktion i 
olika, även formella och komplexa, 
sammanhang kan eleven uttrycka 
sig tydligt, relativt ledigt och med 
flyt samt med anpassning till syfte, 
mottagare och situation. Dessutom 
kan eleven välja och använda funge
rande strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.

Betyget A
I muntliga och skriftliga framställ
ningar i olika genrer kan eleven 
formulera sig varierat, nyanserat, 
tydligt och strukturerat. Eleven kan 
även formulera sig med flyt och an
passning till syfte, mottagare och 
situation. Eleven bearbetar, och gör 
välgrundade och nyanserade för
bättringar av, egna framställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion i 
olika, även formella och komplexa, 
sammanhang uttrycker sig eleven 
tydligt, ledigt och med flyt samt med 
anpassning till syfte, mottagare och 
situation. Dessutom kan eleven väl
ja och använda väl fungerande stra
tegier som löser problem i och för
bättrar interaktionen och kan föra 
den framåt på ett konstruktivt sätt.
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Översikt – Reception, Engelska 6

Det nationella provet i Engelska 6 är ett så kallat 
proficiency test som syftar till att pröva och ge 
en bild av elevens allmänna språkfärdighet 
oberoende av var, när och hur denna färdighet 
förvärvats.  

Ämnets syfte

[Texten Ämnets syfte i ämnesplanen i engelska  
avslutas på följande sätt:]

Undervisningen i ämnet engelska [Engelska 5, 6 
och 7] ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande:

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 livs
villkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i  
olika sammanhang och delar av världen där eng
elska används.

Focus: Reading tar 90 minuter, effektiv provtid, består  
av tre till fem uppgifter och ger totalt cirka 55 poäng. 
Focus: Reading avser pröva förståelse av skriven engelska 
samt förmåga att tolka innehållet och därmed förmåga 
att läsa texter av olika slag och med olika syften samt 
även i viss mån hur struktur och sammanhang byggs upp 
samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till 
uttryck. Textunderlagen är hämtade från såväl autentisk 
engelskspråkig populärvetenskap som fiktion av olika 
slag från olika delar av världen där engelska används. I 
uppgifterna finns olika typer av flervalsfrågor samt frågor 
till vilka eleven själv ska formulera ett svar. I de uppgifter 
som avser pröva förmågan att skapa sammanhang i en 
text ska eleverna komplettera med egna ord och då krävs 
större språklig korrekthet. 

Focus: Listening tar 50 minuter, består oftast av tre upp
gifter och ger totalt cirka 45 poäng. Focus: Listening avser 
pröva förståelse av talad engelska samt förmåga att tolka 
innehållet och därmed förmåga att lyssna på olika sätt 
och med olika syften. Underlaget är sammanhängande 
talat språk och samtal av olika slag, även med social och 
dialektal färgning från olika delar av världen där engelska 
används. En av uppgifterna är studioinspelad med auten
tiskt underlag och de övriga två uppgifterna är autentiska 
radioprogram. I uppgifterna prövas förmågan att såväl 
förstå helhet som i varierande grad uppfatta detaljer ge
nom olika typer av flervalsfrågor och frågor till vilka eleven 
själv ska formulera ett svar. En av uppgifterna får eleverna 
höra två gånger.

Stoff och genrer i provet bygger på definitionen av Kom-
munikationens innehåll och Reception i ämnesplanen för 
Engelska 6. Samtliga uppgifter har genomgått utprövning
ar med ca 400 elever vid slumpvis valda skolor runt om i 
landet och visat sig fungera väl för nivån, samt blivit väl 
mottagna av både elever och lärare. 

Nedan följer de delar av kunskapskraven som betonar reception.

Kunskapskrav 

Betyget E

Eleven kan förstå huvudsakligt 
innehåll och uppfattar tydliga detal-
jer i talad engelska i relativt snabbt 
tempo och i skriven engelska, i olika 
genrer och i mer formella samman
hang. Eleven visar sin förståelse 
genom att översiktligt redogöra 
för, diskutera, kommentera och dra 
slutsatser om innehåll och detaljer 
samt genom att med godtagbart 
resultat agera utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säker-
het använda strategier för att söka 
relevant information och värdera oli
ka källors tillförlitlighet.

Betyget C

Eleven kan förstå huvudsakligt 
innehåll och uppfattar väsentliga 
detaljer i talad engelska i relativt 
snabbt tempo, och i skriven engel
ska, i olika genrer och i mer formella 
sammanhang. Eleven visar sin för
ståelse genom att välgrundat redo
göra för, diskutera, kommentera och 
dra slutsatser om innehåll och detal
jer samt genom att med tillfredsstäl-
lande resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säker-
het använda strategier för att söka 
relevant information och värdera oli
ka källors tillförlitlighet.

Betyget A

Eleven kan förstå såväl helhet som 
detaljer i talad engelska i snabbt 
tempo, och i skriven engelska, i olika 
genrer och i mer formella samman
hang. Eleven visar sin förståelse ge
nom att välgrundat och nyanserat 
redogöra för, diskutera, kommente
ra och dra slutsatser om innehåll 
och detaljer samt genom att med 
gott resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med säkerhet 
använda strategier för att söka re
levant information och värdera olika 
källors tillförlitlighet.

Tonad bakgrund markerar citat ur ämnesplanen
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Översikt – Skriftlig produktion och interaktion, Engelska 6

Det nationella provet i Engelska 6 är ett så kallat 
proficiency test som syftar till att pröva och ge 
en bild av elevens allmänna språkfärdighet 
oberoende av var, när och hur denna färdighet 
förvärvats.  

Ämnets syfte

[Texten Ämnets syfte i ämnesplanen i engelska  
avslutas på följande sätt:]

Undervisningen i ämnet engelska [Engelska 5, 6 
och 7] ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande:

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 livs
villkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i  
olika sammanhang och delar av världen där eng
elska används.

Bedömning av  
skriftlig produktion och interaktion

Bedömningen av skriftlig språkfärdighet utgår från att 
eleven, med utgångspunkt i den givna uppgiften, baserad 
på ämnes planen, vill och kan uttrycka och utveckla ett 
innehåll, på egen hand och i samspel med andra.

Nedanstående bedömningsfaktorer bygger på den kom
munikativa och handlingsorienterade språksyn som 
ligger till grund för de svenska kurs och ämnesplanerna 
i engelska och moderna språk. Faktorerna är avsedda att 
vara ett stöd för analysen vid en helhetsbedömning och 
ska ses som olika aspekter av kvaliteter i skrivet språk.

Bedömningsfaktorer

Innehåll
• tydlighet
• fyllighet och variation 

 olika exempel och perspektiv
• sammanhang och struktur 
• anpassning till syfte, mottagare, situation och genre

Språk och uttrycksförmåga
• kommunikativa strategier, t.ex. omformuleringar, 

förklaringar och förtydliganden
• flyt och ledighet
• omfång, variation, komplexitet, tydlighet och  

säkerhet 
 vokabulär, fraseologi och idiomatik 
 meningsbyggnad, textbindning och struktur 
 grammatiska strukturer 
 stavning och interpunktion

• anpassning till syfte, mottagare, situation och genre 

Nedan följer de delar av kunskapskraven som betonar skriftlig produktion och interaktion. Helhetsbedöm
ningen bör göras i relation till den språksyn och nivå som beskrivs i ämnesplanen för Engelska 6. 

Kunskapskrav 

Betyget E
I muntliga och skriftliga framställ
ningar i olika genrer kan eleven for
mulera sig relativt varierat, tydligt 
och relativt strukturerat. Eleven kan 
även formulera sig med flyt och viss 
anpassning till syfte, mottagare och 
situation. Eleven bearbetar, och gör 
enkla förbättringar av, egna fram
ställningar. 

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

Betyget C
I muntliga och skriftliga framställ
ningar i olika genrer kan eleven for
mulera sig varierat, tydligt och struk
turerat. Eleven kan även formulera 
sig med flyt och viss anpassning till 
syfte, mottagare och situation. Elev
en bearbetar, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna framställning
ar.

I muntlig och skriftlig interaktion i 
olika, även formella och komplexa, 
sammanhang kan eleven uttrycka 
sig tydligt, relativt ledigt och med 
flyt samt med anpassning till syfte, 
mottagare och situation. Dessutom 
kan eleven välja och använda funge
rande strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.

Betyget A
I muntliga och skriftliga framställ
ningar i olika genrer kan eleven 
formulera sig varierat, nyanserat, 
tydligt och strukturerat. Eleven kan 
även formulera sig med flyt och an
passning till syfte, mottagare och 
situation. Eleven bearbetar, och gör 
välgrundade och nyanserade för
bättringar av, egna framställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion i 
olika, även formella och komplexa, 
sammanhang uttrycker sig eleven 
tydligt, ledigt och med flyt samt med 
anpassning till syfte, mottagare och 
situation. Dessutom kan eleven väl
ja och använda väl fungerande stra
tegier som löser problem i och för
bättrar interaktionen och kan föra 
den framåt på ett konstruktivt sätt.


