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Testformat för Swedex A2B1-test 
 

Läsförståelse  60 minuter 

Hörförståelse  ca 30 minuter 

Skriftlig uppgift 60 minuter 

Muntlig uppgift ca 15 minuter (Testet görs med en testtagare.) 

Inga hjälpmedel är tillåtna. 

Läsförståelse – totalt 30 poäng  

Gräns för A2: 17 poäng, gräns för B1: 22 poäng 
De texter som används är brevtexter, annonser, faktatexter och insändare.  

Läs del 1 

Del 1 består av brev och faktatexter med Ja/Nej-frågor.  

Läs del 2 

Del 2 består av annonser där man ska matcha personers intressen med rätt 

annons.  

Läs del 3 

Del 3 består av insändare med flervalsfrågor. 

Läs del 4 

Del 4 består av en faktatext där man ska matcha synonyma meningar till 

meningar i texten. 

Hörförståelse – totalt 30 poäng  

Gräns för A2: 14 poäng, gräns för B1: 22 poäng 
Alla inspelningar spelas två gånger. 

Hör del 1  

Del 1 innehåller meddelanden med flervalsfrågor.  

Hör del 2 

Del 2 innehåller meddelanden och delar av radioprogram. Frågorna besvaras 

skriftligen med 1-5 ord. 

Hör del 3 

Del 3 innehåller en dialog. Frågorna besvaras skriftligen med 1-5 ord. 

Hör del 4  

Del 4 innehåller radioinslag. Radioinslagen ska matchas med rubriker. Det 

finns två rubriker för mycket. 
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Hör del 5 

Del 5 innehåller intervjuer med Sant/Falskt-frågor. 

Skriftlig uppgift 

Den skriftliga uppgiften består av två delar:  

I den första delen ska man besvara frågor man fått i ett mejl.  

I den andra delen ska man berätta vad man gjort, gör och ska göra. Till sin 

hjälp får man några kalenderuppgifter. 

Texten bedöms utifrån speciellt utformade kriterier. Det som bedöms är 

fullgörande av uppgiften/innehåll, kommunikativ utformning, formell 

korrekthet. 

Muntlig uppgift 

Den muntliga uppgiften består av tre delar: 

I den första delen ställer testledaren allmänna frågor till testtagaren. 

I den andra delen ställer testledaren och testtagaren frågor till varandra 

utifrån varsin annons. 

I den tredje delen ska testledaren och testtagaren samtala kring ett givet 

ämne. 

Testet tar totalt ca 15 minuter. 

Det muntliga framförandet bedöms utifrån speciellt utformade kriterier. Det 

som bedöms är förmåga till produktion/interaktion, kommunikativ 

utformning, ordförråd, formell korrekthet och uttal. 

Det muntliga testet spelas in. 

 


