
                 

 
 
Swedex  Muntligt prov   
 
A 2 
 
Format Provdel Mål 
Examination en och en.   
2-3  Minuter 1. Presentation 

Kandidaten beskriver sig 
själv etc som svar på frågor 
från examinator. 

Muntlig interaktion: 
Skapa social kontakt genom att 
hälsa på varandra, presentera sig . 

4-5  Minuter 2. Samtal mellan kandidat 
och examinator utifrån bild. 
Kandidaten beskriver vad 
man ser på fotot, som är 
utgångspunkt för ett samtal. 
Testledaren ställer frågor till 
kandidaten i anslutning till 
bilden. (Testledaren kan 
använda sig av en lista med 
stödord som hör till bilden.) 
 
3. Samtal mellan testledaren 
och kandidaten utifrån ny 
bild. Kandidaten ställer 
frågor till testledaren med 
hjälp av tillhörande stödord.  

Muntlig produktion: 
Beskriva erfarenheter 

• Kan berätta något 
• Kan berätta om några 

aspekter av det egna 
vardagslivet t ex om 
personer, platser, 
erfarenheter från arbete eller 
utbildning 

Informationsutbyte 
• Kan ställa frågor om vanor 

och vardagssysslor och 
besvara sådana frågor  

• Kan ställa och besvara 
frågor om 
fritidssysselsättningar och  
aktiviteter som har ägt rum. 

 
Totalt: Ca 8 minuter   
 



                 

 
 
Swedex  Muntligt prov   
 
B 1  
 
Format Provdel Mål 
Parvis examination   
(Ca 2 minuter) 1. Hälsa och presentera sig 

(kort, ingår ej i 
examinationen) 

 

6-7 Minuter 2. Tentanderna får 
gemensamt välja ett av tre 
olika påståenden att 
diskutera. Den ena ska vara 
för och den andra emot.  
Förberedelsetid: 15 min.  
Testledaren går in med 
kompletterande frågor vid 
behov. 

Muntlig interaktion 
• Kan inleda, hålla igång och 

avsluta ett enkelt samtal öga 
mot öga om ämnet är 
välkänt och intressant 

• Kan både uttrycka och be 
om personliga synpunkter 
och åsikter i en diskussion 
med vänner.  

• Kan  delta i samtal om 
kända ämnen. 

Muntlig produktion:  Beskriva 
erfarenheter 

• Kan ge enkla, 
okomplicerade 
beskrivningar och rapporter 
om olika kända ämnen inom 
det egna intresseområdet 

•  Kan berätta detaljerat om 
egna erfarenheter och 
därvid beskriva egna 
känslor och reaktioner. 

 
5 – 6  Minuter 3. Gemensamt diskutera och 

komma överens om något   
(t ex en presesent till en vän) 
Input: Bilder 

Målinriktat samarbete 
Kan förklara, varför något är ett 
problem, kan diskutera, vad man 
ska göra härnäst och kan jämföra 
alternativ och ställa dessa mot 
varandra. 
Informell diskussion 

• Kan i diskussioner snabbt ta 
ställning till andras åsikter 



• I samtal om vad man ska 
göra, vart man ska gå eller 
vad man ska välja, kan man 
göra jämförelser och ställa 
olika möjligheter mot 
varandra. 

 
Totalt ca.  15 Minuter   
 


