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Testformat för Swedex B2C1-test 
 

Läsförståelse  60 minuter 

Hörförståelse  ca 30 minuter 

Skriftlig uppgift 90 minuter 

Muntlig uppgift ca 25 minuter (Testet görs i par. Om antalet 

testtagare är ojämnt kan testet göras med en testtagare.) 

Inga hjälpmedel är tillåtna. 

Läsförståelse – totalt 35 poäng  

Gräns för B2: 20 poäng, gräns för C1: 25 poäng 
De texter som används är främst tagna från dagspressartiklar, 

myndighetsinformation och faktatexter. 

 

Flera svar på samma fråga räknas som fel svar och ger 0 poäng. Svar som ska 

besvaras skriftligen ska skrivas så kortfattat som möjligt.  

Läs del 1 

Del 1 består av insändare med 16 Sant/Falskt-frågor.  

Läs del 2 

Del 2 består av en fakta/berättande text med flervalsfrågor på innehållet i 

texten. Texten är på ca 2,5 A4-sida.  

Läs del 3 

Del 3 består av samma text som i del 2 men här med flervalsfrågor på specifika 

ord/uttryck. 

Läs del 4 (6 poäng) 

Del 4 består av en informativ text med frågor som ska besvaras skriftligen. 

Mindre stavfel ger inte poängavdrag. Texten är på ca 1 A4-sida. 

Hörförståelse – totalt 35 poäng  

Gräns för B2: 20 poäng, gräns för C1: 25 poäng 
Flera alternativa svar på samma fråga räknas som fel svar och ger 0 poäng. 

Hör del 1  

Del 1 innehåller dialoger med flervalsfrågor. 

Dialogerna spelas en gång.  

Hör del 2 

Del 2 innehåller radioinslag där man ska matcha rubrik med radioinslag. Det 
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finns två rubriker för mycket.  

Radioinslagen spelas en gång. 

Hör del 3 

Del 3 innehåller ett mötessamtal med tre personer. Frågorna besvaras 

skriftligen med 1-5 ord. 

Hör del 4  

Del 4 innehåller en presentation av vetenskaplig karaktär där man ska fylla i 

luckor i den text som läses upp. Stavningen ska vara korrekt. 

Texten spelas två gånger. 

Hör del 5 

Del fem innehåller en informerande presentation med flervals- och skriftliga 

frågor. 

Presentationen spelas en gång. Mindre stavfel ger inte poängavdrag. 

Skriftlig uppgift 

Den skriftliga uppgiften består i att skriva en sammanhängande text på ett 

givet tema. Texten ska innehålla en introduktion, jämförelser, egna tankar och 

en sammanfattande avslutning. Som inspiration finns ett antal ord/fraser som 

har med temat att göra. 

Antal ord: cirka 350-400 ord (två-tre A4-sidor) 

Texten bedöms utifrån speciellt utformade kriterier. Det som bedöms är 

fullgörande av uppgiften/innehåll, kommunikativ utformning, formell 

korrekthet och komplexitet. 

Muntlig uppgift 

Det muntliga testet består både av monolog och diskussion. Testet görs i par.  
(I undantagsfall görs testet med bara en testtagare, t ex då antalet testtagare är 
ojämnt.) 
 
I del 1 ska man berätta och uttrycka sina tankar kring ett givet tema. Till sin hjälp 
får man fyra påståenden/frågor. Man får en och en halv minut på sig för att 
förbereda sin monolog. När monologen är klar diskuterar man ämnet med den 
andra testtagaren. Sedan byter man roller och den andra testtagaren gör sin 
monolog (totalt ca 15 min). 
 
I del 2 diskuterar men utifrån ett antal påståenden som testledaren lägger fram 
(totalt ca 10 min). 
Det muntliga framförandet bedöms utifrån speciellt utformade kriterier. Det som 
bedöms är förmåga till produktion/interaktion, kommunikativ utformning, 
ordförråd, formell korrekthet och komplexitet samt uttal. 
Det muntliga testet spelas in. 


