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PROVDATUM: ...............................................................................................................................................

NAMN: ....................................................................................................................................................................
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Testet:
 
Du och din samtalspartner presenterar er kort.

1. En av er (person A) talar om sitt ämne och ut-
vecklar det. A ska visa att han/hon kan hålla en 
monolog i 3-4 minuter där det som sägs är klart 
och tydligt. Den andra (person B) lyssnar aktivt 
och har möjlighet att anteckna det viktigaste 
A säger. Det är viktigt att B lyssnar noga på A, 
eftersom ni ska samtala om ämnet sedan.  

  Tid: 3–4 minuter 

Instruktioner till testdeltagare 
 
Det muntliga testet görs i par. Du får två samtalsämnen (teman) att välja mellan. Du väljer ett 
tema att tala om. 

På uppgiftspappret som du får vid provtillfället finns frågor som handlar om ditt tema. Frågorna 
är tänkta som inspiration, men du kan naturligtvis ta upp andra aspekter på temat du har valt. 

På pappret finns också en kort instruktion. Läs den noga. 

Du får 15 minuters förberedelsetid. Du får gärna anteckna, men du får inte läsa innantill under 
testet. Du får inte använda ordbok.

2. Ni diskuterar sedan A:s ämne tillsammans. Ni 
ska visa att ni kan hålla igång ett samtal, åter-
koppla och följa upp vad den andra säger samt 
komma med egna åsikter och funderingar. 

  Tid: 4–6 minuter

Punkt 1 och 2 upprepas, nu med ombytta roller.

Vad bedömer vi?

Om du kan hålla en monolog (3–4 minuter), där det du säger är klart och tydligt så att det är lätt för 
den som lyssnar att följa med i ditt resonemang. 
Om du kan interagera i ett samtal, det vill säga återkoppla till din samtalspartner, följa upp det han/
hon säger och hålla samtalet vid liv. 
Om du har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna prata om olika ämnen. Att inte brister i gram-
matik, uttal och intonation gör det svårt att förstå vad du säger.
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Muntligt prov  
 
Instruktioner till tema tid

Vad bedömer vi?
Om du kan hålla en monolog (3–4 minuter), där det du säger är klart och tydligt så att det är lätt 
för den som lyssnar att följa med i ditt resonemang. Om du kan interagera i ett samtal, det vill 
säga återkoppla till din samtalspartner, följa upp det han/hon säger och hålla samtalet vid liv. 
Om du har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna prata om olika ämnen. Att inte brister i 
grammatik, uttal och intonation gör det svårt att förstå vad du säger.

Du ska under 3–4 minuter tala om ämnet här nedanför, utveckla det och framföra 
dina åsikter. 

Frågorna här nedanför är tänkta som inspiration för dig men du kan naturligtvis tala 
om andra aspekter på temat tid.

Du får förbereda dig under 15 minuter. Om du vill kan du skriva ner stödord. 

Du får ha pappret som hjälp under provet, men du får inte läsa innantill.

Tema: tid 

• Ägnar vi lagom mycket tid åt 
studier/jobb/karriär, eller borde vi  
prioritera på något annat sätt?

• Tycker du att det är viktigt att  
vara punktlig?

• Vad är tid? Är det något man kan  
vinna/förlora, tjäna in/slösa bort?

• Spelar åldern någon roll för hur  
man ser på tid?

• Hur lång kan en timme vara egentligen?

Underlag för testdeltagare



4 

Swedex B2 – modelltest 

 2
01

0-
12

-0
8

Muntligt prov 
 
Instruktioner till tema pengar

Du ska under 3–4 minuter tala om ämnet här nedanför, utveckla det och framföra 
dina åsikter. 

Frågorna här nedanför är tänkta som inspiration för dig men du kan naturligtvis tala 
om andra aspekter på temat pengar.

Du får förbereda dig under 15 minuter. Om du vill kan du skriva ner stödord. 

Du får ha pappret som hjälp under provet, men du får inte läsa innantill.

Tema: pengar
• Vad ska man prioritera: att ha gott om 

pengar eller att ha gott om tid? 

• Bör man välja ett yrke där man tjänar 
mycket pengar?

• Är det viktigt att vänner har ungefär samma 
ekonomiska standard?

• Är människor i rika länder lyckligare än de 
i fattiga länder?

• Är det realistiskt att tro att världsekono-
mierna ska fortsätta att växa?

Vad bedömer vi ?
Om du kan hålla en monolog (3–4 minuter), där det du säger är klart och tydligt så att det är 
lätt för den som lyssnar att följa med i ditt resonemang. Om du kan interagera i ett samtal, det 
vill säga återkoppla till din samtalspartner, följa upp det han/hon säger och hålla samtalet vid 
liv. Om du har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna prata om olika ämnen. Att inte brister 
i grammatik, uttal och intonation gör det svårt att förstå vad du säger.

Underlag för testdeltagare


