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Instruktion till muntligt test på B2C1-nivå 
 

Man gör testet i par. (I undantagsfall görs testet med bara en testtagare, t ex då 

antalet testtagare är ojämnt.) 

Testet tar ca 25 minuter 

Det är ingen förberedelsetid före testet. 

Del 1 (sid 3 och 4) 
Du och den andra deltagaren får varsitt ämne med fyra frågeställningar. En av 
er börjar och under tiden får den andra vänta.  
 
Du ska välja minst en fråga att prata om i 2-3 minuter. Du får en och en halv 
minut på dig att tänka efter vad du vill säga. Om du vill kan du skriva några 
stödord. När du talat klart, diskuterar du ämnet med den andra deltagaren i 3-
4 minuter. Sedan får den andra testtagaren sitt ämne och ni byter roller. 

Del 2 (sid 5) 
Testledaren presenterar några påståenden som ni diskuterar med varandra i 
ca 5 minuter. 
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Muntlig uppgift: 

 

Berätta och resonera kring minst en av frågorna nedan. Du får en och en halv 

minut på dig att förbereda vad du vill säga. Du ska prata i två-tre minuter. 

Testledaren säger till när tiden är ute. 

Vad är fördelarna och 

nackdelarna med att bo i 

stan? 

 Hur kan man göra 

landsbygden attraktiv? 

 Land eller stad?  

Är det bättre att växa upp 

på landet? Varför?/Varför 

inte? 

 Hur kan miljön bli bättre i 

storstäderna? 
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Muntlig uppgift: 

 

Berätta och resonera kring minst en av frågorna nedan. Du får en och en halv 

minut på dig att förbereda vad du vill säga. Du ska prata i två-tre minuter. 

Testledaren säger till när tiden är ute. 

Är det viktigt att vara 

punktlig? Varför? 

 Hur planerar du din tid? 

 Tid  

När tyckte du att tiden gick 

fort senast? 

 När tyckte du att tiden gick 

långsamt senast? 
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▪ Det är viktigt för hälsan att vara i naturen. 

▪ Vi borde inte lägga så mycket tid på att vara på 
nätet. 

▪ Det är bättre för barnen att vara på förskola 
istället för att vara hemma. 


