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[GRNENG2] Prövningsinstruktion 
 

Så här förbereder du dig för prövningen 
Läs igenom hela prövningsinstruktionen noga. Om du har frågor kan du ta upp dessa vid 

det obligatoriska informationsmötet. Se nedan.  

Förbered dig med hjälp av läroboken och gör ett gammalt nationellt prov. Välj också bok 

för det muntliga provet och fundera över vilket engelskspråkigt land du skulle vilja 

diskutera och jämföra med Sverige eller ditt hemland vid det muntliga provet.  

Kurslitteratur  

Du ska läsa en lärobok. Välj exempelvis: 

• Stepping Stone Delkurs 4 av Birgitta Dalin, Jeremy Hanson och Kerstin Tuthill. 

Till boken finns elevwebb (du kan köpa licens själv).  

Till det muntliga provet ska du välja en ungdomsbok eller en lättläst bok. Du hittar en 

boklista med ungdomsböcker och lättlästa böcker på sidan 2.  

Här hittar du böcker 

Lärobok, ungdomsböcker och lättlästa böcker kan du eventuellt låna på något av 

biblioteken i Göteborg genom Vuxna i lärande (Öppnas i nytt fönster). 

Gamla nationella prov 

För att du ska få en uppfattning om nivån på kursen rekommenderar vi att du gör ett 

gammalt nationellt prov i engelska för årskurs 9 (Öppnas i nytt fönster). 

Så här går prövningen till 
Först går du på ett obligatoriskt informationsmöte (1). Cirka tre veckor senare gör du ett 

skriftligt prov (2) och vid ett senare tillfälle kallar läraren dig till ett muntligt prov (3) och 

ett hörförståelseprov (4). 

1. Obligatoriskt informationsmöte  

Du måste vara antagen till prövningen för att få delta i det obligatoriska 

informationsmötet. Du ska läsa prövningsinstruktionen noga före mötet. Du bör också ha 

valt en lärobok och lånat den ungdomsbok eller den lättlästa bok som du ska diskutera vid 

det muntliga provet, se boklistan på sidan 2.  

Läraren går igenom de olika delarna i prövningen och du får instruktioner till det 

muntliga provet. Du har möjlighet att ställa frågor om det är något du inte förstår.  

2. Skriftligt prov  

Det skriftliga provet består av två delar:  

• Reading comprehension – läsförståelseprov, 90 minuter.  

• Composition – uppsats, 80 minuter. 

Inga hjälpmedel är tillåtna vid det skriftliga provet. 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201611131525449
https://nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak9_exempeluppg
https://nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak9_exempeluppg
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3. Muntligt prov 

Läraren kallar dig till det muntliga provet. Det muntliga provet består av två delar: 

• Diskussion av en bok av en engelskspråkig författare. Boken väljer du ur 

litteraturlistan, sidan 3. Vid informationsmötet får du en instruktion till hur du ska 

redovisa din bok – Book Report. Ta med boken till det muntliga provet. 

• Diskussion om hur livet kan vara i ett engelskspråkigt land. Du ska läsa om ett 

engelskspråkigt land till exempel England, Kanada eller Sydafrika. Du ska kunna 

diskutera och jämföra landet som du har valt med Sverige eller ditt hemland. Vid 

informationsmötet får du instruktioner av läraren hur du ska förbereda dig.  

4. Hörförståelseprov 

I Listening comprehension visar du din förmåga att förstå engelskt tal. Provet tar cirka 50 

minuter. 

Kontaktinformation till läraren 
Prövningsansvarig enhet: Studium 

Prövningsansvarig lärare: Ewa Pawlowska 

E-post: ewa.pawlowska@educ.goteborg.se 

Boklista – välj en ungdomsbok eller en lättläst bok 

Ungdomsböcker  

John Boyne, The boy in striped pyjamas 

David Belbin, Coma  

Georgia Byng, The Molly Moon series 

Eoin Colfer, Artemis Fowl, the Eternity etc. 

Narinder Dhami, Bend It Like Beckham 

Deborah Ellis, Breadwinner 

Morris Gleitzman, Blabbermouth 

Jonathan Meres, Love Dad  

Michael Morpurgo, The Sleeping Sword 

Robert Swindells, Abdomination 

Laurie Anderson, Prom 

K.A. Applegate, The Invasion, the Visitor 

Chris Bradford, Gamer  

Lättlästa böcker för vuxna (Easy Readers)  

Charlotte Brontë, Jane Eyre  

Emily Brontë, Wuthering Heights 

Nick Hornby, About a Boy 

Charles Dickens, Oliver Twist 

F Scott Fitzgerald, The Great Gatsby 

John Steinbeck, Of Mice and Men  

Anne Frank, The Diary of a Young Girl 

George Orwell: 1984 

Agatha Christie, Mirror cracked from Side to Side 

Brenda Chapman, The Second Wife 

Adeline Yen Mah, Falling Leaves 

Alexander McCall Smith, Tears of the Giraffe  

mailto:ewa.pawlowska@educ.goteborg.se

