Swedex

Examen i svenska som främmande språk

B1

Muntlig uppgift
15 min

Namn: ...............................................................

Swedex

B1 - MUNTLIGT
Instruktioner till examinatorer
Inför den muntliga examinationen
När tentanden kommer till provet får han/hon träffa sin ”partner”. De påminns
om hur den muntliga examinationen ska gå till och vad som förväntas av dem.
De får dra tre lappar med olika diskussionsämnen och får instruktionen att de
tillsammans ska välja ett ämne att diskutera. Under 15 minuter får de förbereda
sig och prata igenom ämnet. Om de vill får de göra anteckningar. Den ena
tentanden ska argumentera för och den andra emot så att det verkligen blir en
diskussion. Tentanderna får själva bestämma vem som ska ha vilken roll i
diskussionen. De blir upplysta om att de ska samtala i 6-7 minuter.
Examinationens andra del sker utan förberedelse. Examinatorn ger instruktioner.

1. Tentanderna presenterar sig kort. (Ingår ej i examinationen)
2. Tentanderna visar vilket ämne de har valt att diskutera.
De sitter mitt emot varandra och diskuterar ämnet. (6-7 minuter)
Examinatorn går endast in i samtalet om det behövs.
3. Tentanderna får varsin likadan prompt med bilder på olika aktiviteter.
De ska med hjälp av bilderna diskutera sig fram till vad ska göra på söndagen,
då de ska träffas. Tentanderna ska visa att de kan ge förslag, lyssna, modifiera,
ge motförslag och kanske kompromissa. (5-6 minuter)

Swedex

B1 – MUNTLIGT
Instruktioner till tentander

Inför den muntliga examinationen
När du kommer till provet får du träffa din ”examinationspartner”.
Examinatorerna berättar hur den muntliga examinationen går till och vad som
förväntas av er.
Ni får dra tre lappar med olika diskussionsämnen och tillsammans ska ni välja
ett ämne att diskutera. Under 15 minuter får ni förbereda er och prata igenom
ämnet. Om ni vill får ni göra anteckningar. En av er ska argumentera för och
den andra emot så att det verkligen blir en diskussion. Ni får själva bestämma
vem som ska ha vilken roll i diskussionen. Ni ska samtala i 6-7 minuter.
Examinationens andra del sker utan förberedelse. Examinatorn ger instruktioner.

1. Ni presenterar er kort. (Ingår ej i examinationen)
2. Ni visar vilket ämne ni har valt att diskutera.
Ni sitter mitt emot varandra och diskuterar ämnet. (6-7 minuter)
Examinatorn går endast in i samtalet om det behövs.
3. Ni får varsin likadan sida med bilder på olika aktiviteter.
Ni ska med hjälp av bilderna diskutera er fram till vad ni ska göra på söndagen,
då ni ska träffas. (5-6 minuter)

