
 

 
 

  

  

Engelska 7, 100p  
  

ENGENG07  
  

Centralt innehåll och kunskapskrav  
Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de 

olika betygen. Läs om detta på webbplats skolverket.   

  

Prövningens delar  
Prövningen består av fyra (4) delar där vi prövar skriftlig produktion, 

hörförståelse, läsförståelse, realia där eleven söker relevant information 

samt muntlig produktion. De fyra delarna utförs vid tre (3) olika tillfällen. Den 

muntliga delen genomförs sist och endast om den prövande har ett godkänt 

resultat på övriga delar. Samtliga delar måste vara godkända för att den 

prövande ska kunna få ett godkänt resultat på prövningen.  

  

Del 1 Skriftlig produktion och interaktion samt läsförståelse 

Den första delen prövar elevens kunskaper gällande ”skriftlig produktion och 

interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar 

ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och 

motiverar sina åsikter.” Dessutom testas elevens sätt att bearbeta ”språk och 

struktur i egna framställningar, i formella och komplexa sammanhang” ”för att 

skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.” Även ”strategier för 

användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och 

vedertagna sätt att ange källor” testas. 

 

Del 2 Hör- och läsförståelse   

Den andra delen prövar elevens kunskaper gällande användning och förståelse 

av ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar och hur det skapar 

struktur och sammanhang i det engelska språket, även i långa och komplexa 

texter.  

  

Del 3 Realia, skriftlig produktion samt källhantering 

Den tredje delen är en skriftlig hemuppgift som prövar elevens kunskaper att 

organisera och strukturera komplexa texter gällande relevanta samhällsfrågor 

där eleven även söker och använder relevant information i sin egna 

produktion. Information samt prövningsmaterial tillhandahålls efter första 

prövningstillfället.  

  

Del 4 Muntlig produktion och interaktion  

Den fjärde delen testar elevens förmåga att muntligt producera och interagera 

med utgångspunkt i elevens inlämningsuppgift, där prövaren ges möjlighet att 
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argumentera ur olika perspektiv, resonera, värdera, utreda, förhandla och 

motivera sina åsikter. 
 

Litteratur  

Förbered dig gärna med valfri lärobok med texter för engelska 7. 

 


