
Swedex B2 Exempeltexter 2010-01-17 

 

Exempeltext Kommentar Kriterium 
 
Övergripande kommentar: 
En utmärkt text som har bedömts 
med A+A+A. Texten är mycket 
välstrukturerad och fint 
sammanhållen och det finns ett 
utvecklat resonemang om olika 
fördelar och nackdelar. Sambanden 
i texten är mycket tydliga och 
tankegångarna är glaskara för 
läsaren. Språket är komplext och 
grammatik och stavning i stort sett 
korrekt.  
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Övergripande kommentar: 
Denna text har bedömts som 
godkänd med B+B+B. Fördelar och 
nackdelar lyfts fram, men 
resonemanget kring dessa är bitvis 
oklart. Texten är välstrukturerad och 
innehållet är sammanhängande, men 
ordförrådet innehåller en del brister. 
Meningsstrukturen är komplex och 
varierad, men texten innehåller en 
hel del fel grammatiska fel. Dessa 
hindrar dock inte kommunikationen. 
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Övergripande kommentar:  
Denna text har bedömts som 
underkänd.(C+C+C) I texten räknas 
olika för- och nackdelar upp, men 
resonemang kring dessa saknas. 
Tankegångarna är ofta oklara för 
läsaren och meningsstrukturen är 
genomgående enkel. 
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