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Allmänt format på testet
Hela testet på B2-nivå består av fyra delar: muntlig färdighet, hörförståelse, läsförståelse samt
skriftlig färdighet.
Vi har valt att inte ha någon specifik testdel för ordkunskap och/eller grammatik. Dock testas
dessa färdigheter indirekt enligt följande:

Ordkunskap
Grammatik

Höra
x

Läsa
x

Tala
x
x

De olika delarna viktas lika, 25 % per färdighet.

Testets format
Nedan följer testformatet för respektive testdel.

Skriva
x
x
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Hörförståelse
Format

Testtid
Antal delar
Antal frågor
Poängsättning

Testet består av 5 delar med dialoger och radioprogram om olika ämnen och med tillhörande
uppgifter. Instruktioner för varje deluppgift är skrivna på uppgiftspappret och läses också
upp. Inför varje uppgift ges tid att läsa uppgiften och svarsalternativen. Varje testdel spelas
upp en gång (inga repetitioner). Olika varianter av svenska med avseende på geografi, kön
och ålder finns med i testet. Del 3 och 4 är autentiskt material från Sveriges radio. Del 1, 3
och 5 är inspelade av skådespelare.
30 minuter
Testet spelas upp på cd-spelare och pauser är inspelade på skivan.
5
25
Varje korrekt svar ger 1 poäng

Fokus

Texttyp

Antal
frågor
7

Frågetyp

Del
1

Övergripande
förståelse,
detaljförståelse

Interaktionstal
Dialoger från
vardagslivet (på
bussen/kaféet/i hissen/
i kön/ på gatan, på
jobbet etc.).

Del
2

Övergripande
förståelse

Monolog
Inspelade berättelser
från vardags-/arbetsliv
(på fikapaus/fest/
lunch/konferens/kurs)

4

Rubrikmatchning

Del
3

Övergripande
förståelse,
detaljförståelse

Monolog,
interaktionstal
Ett sammanhängande
radioinslag

5

Flervalsfrågor (4
svarsalternativ)

Del
4

Övergripande
förståelse

Monolog
Radioinslag, framför
allt från nyheter

4

Rubrikmatchning

Flervalsfrågor (4
svarsalternativ)

Deskriptor (ur
Referensramen)
Kan följa med i ett livligt
samtal mellan
modersmålstalare.
Kan förstå de flesta
radiodokumentärer och det
mesta av annat inspelat
eller utsänt ljudmaterial
som framförs på
standarddialekt och kan
bestämma den talandes
sinnestämning, tonfall etc
Kan förstå talat
standardspråk i
direktkontakt eller utsänt,
både när det gäller kända
och okända ämnen som
man normalt möter i
privatlivet, i samhällslivet.
Kan följa en längre muntlig
framställning och
komplicerad argumentation
under förutsättning att
ämnet är någorlunda
bekant och att anförandets
inriktning är tydligt
markerad.
Kan förstå talat
standardspråk i
direktkontakt eller utsänt,
både när det gäller kända
och okända ämnen som
man normalt möter i
privatlivet, i samhällslivet.
Kan förstå talat
standardspråk i
direktkontakt eller utsänt,
både när det gäller kända
och okända ämnen som
man normalt möter i
privatlivet, i samhällslivet.
Kan förstå huvudpunkterna
i innehållsmässigt och
språkligt komplext tal som
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Del
5

Övergripande
förståelse,
detaljförståelse

Interaktionstal
Ett inspelat möte från
arbetslivet (tre
personer)

5

Innehållsfrågor:
öppna frågor

gäller både konkreta och
abstrakta ämnen och som
framförs på
standarddialekt.
Kan förstå inspelningar
som framförs på
standarddialekt som man
normalt möter i
samhällslivet
Kan följa med i ett livligt
samtal mellan
modersmålstalare.
Kan följa med i en livlig
diskussion och identifiera
lämpliga argument som
talar för och emot
ståndpunkter
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Läsförståelse
Format

Testtid

Antal delar
Antal frågor
Längd
Poängsättning

Testet består av tre delar med texter i olika ämnen och med tillhörande uppgifter. Den första delen
innehåller en längre text. De två sista delarna innehåller flera kortare texter med ett
sammanhållande tema. Texterna är ej autentiska utan specialskrivna för testet.
60 minuter
Testtagaren avgör själv hur mycket tid han/hon ska ägna åt varje testdel.
3
25
Totalt cirka 3000 ord
Varje korrekt svar ger ett poäng. Om testtagaren på del 1 väljer att skriva fler saker än vad som
krävs måste samtliga svar vara korrekta för att 1 poäng ska ges.

Fokus

Texttyp

Frågetyp

Antal
frågor
8

Tid

Längd

Del
1

Lokalisera
relevant
information

En längre faktatext
som ger
samhällsinformation
med underrubriker

Öppna svar och
flervalsfrågor (4
alternativ)

Rekommenderad
tid cirka 15
minuter

Cirka
1000
ord

Del
2

Detaljförståelse
samt förståelse
av åsikter

Insändare och
läsarkommentarer
från Internet, ibland.
även en kort
informativ text.

Flera korta texter
med
flervalsfrågor
(3 alternativ)

8

Rekommenderad
tid cirka 25
minuter

Cirka
1000
ord

Del
3

Övergripande
förståelse samt
detaljförståelse

Korta
populärvetenskapliga
texter, artiklar från
dagstidningar

Fyra texter med
matchningsfrågor.

9

Rekommenderad
tid cirka 20
minuter

Cirka
1000
ord

Deskriptor (ur
Referensramen)
Kan snabbt ögna
igenom långa
och
komplicerade
texter och
lokalisera
relevanta
detaljer
Kan läsa artiklar
och reportage
som behandlar
aktuella problem
i vilka
författaren intar
en särskild
hållning eller
har särskilda
synpunkter
Kan snabbt
identifiera
innehållet i och
betydelsen av
tidningsnotiser,
artiklar och
reportage inom
ett brett fält av
fackämnen och
ta ställning till
om det lönar sig
att gå in mer i
detalj.
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Muntlig uppgift
Allmänt:

Det muntliga testet görs i par.

Syfte:

Bedöma om testtagarens förmåga i muntlig produktion och
interaktion har uppnått B2-nivån enligt Gemensam europeisk
referensram för språk

Testtid:

20-25 minuter, plus förberedelsetid 15 minuter

Input:

Ett uppgiftsblad med
1) allmänna instruktioner
2) tema med inspirationsfrågor
3) information om vad som bedöms

Hjälpmedel:

Inga

Bedömning:

Två bedömare (testledare + bisittare) bedömer med hjälp av en
analytisk bedömningsskala (se Bedömningskriterier) där man
bedömer interaktion och flyt, kommunikativ utformning, formell
korrekthet och komplexitet samt uttal och intonation.

Vad testar man?
Om testagaren





kan hålla en monolog (3-4 minuter), där det han/hon säger är klart och tydligt så att
det är lätt för den som lyssnar att följa med i resonemanget.
kan interagera i ett samtal, det vill säga återkoppla till samtalspartnern, följa upp det
han/hon säger och hålla samtalet vid liv.
har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna prata om olika ämnen.
kan prata utan att brister i grammatik, uttal och intonation försvårar
kommunikationen.

Ur Referensramens beskrivningar av muntlig produktion och interaktion på B2-nivån:
Kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen /…/
Kan inleda, hålla igång och avsluta ett samtal på lämpligt sätt med effektiv turtagning.
Kan ge återkoppling till och följa upp påståenden och slutsatser för att på så sätt föra diskussionen
framåt.
Kan tala sammanhängande i ett ganska jämnt tempo.
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Skriftlig uppgift
Syfte:

Bedöma om testtagarens förmåga i skriftlig produktion har uppnått
B2-nivån enligt Gemensam europeisk referensram för språk

Uppgift:

Skriva en resonerande text om ett allmänt ämne. Testtagaren ska
lyfta fram och diskutera olika ståndpunkter för och emot en
frågeställning.

Omfång:

Cirka 300 ord

Skrivtid:

60 minuter

Input:

Ett uppgiftsblad med
1) beskrivning av bakgrund till uppgiften
2) kort beskrivning av frågeställningen
3) allmänna instruktioner
4) ruta med ord som inspiration

Hjälpmedel:

Uppgiften skrivs för hand. Inga ordböcker är tillåtna.

Bedömning:

Texten bedöms med hjälp av en analytisk bedömningsskala (se
Bedömningskriterier) där man bedömer fullgörande av
uppgiften/innehåll, kommunikativ utformning samt formell
korrekthet och komplexitet.

Vad testar man?
Om testagaren






kan skriva en sammanhängande, klar och väldisponerad text där det är lätt för läsaren
att följa med i resonemanget
kan utveckla ett resonemang och diskutera fördelar och nackdelar med olika
ställningstaganden i en fråga
har ett relativt stort och varierat ordförråd
kan skriva utan att brister i grammatisk korrekthet och ordval försvårar läsningen
kan skriva utan att brister i stavning försvårar läsningen

Ur den globala skalan för B2-nivån:
Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett
aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter (Referensramen,
2007, s. 24)

