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Swedex 
 
Bedömning av provet 
 
Hela provet  ger maximalt 100 poäng. 
Gränsen för godkänt resultat ligger på 60%. För att bli godkänd ska man ha uppnått 60% av 
poängsumman på respektive del, såväl den skriftliga som den muntliga. 
På certifikatet ges ett sammanfattande omdöme, som grundar sig på resultaten av de olika 
delproven i den skriftliga och muntliga delen. 
 
Poängen på delproven bifogas. 
 
 
Läsförståelse   _______________  
 
Hörförståelse   _______________  
 
Skriftligt prov och grammatik  _______________  
 
Muntligt prov  _______________   
 
 
Fördelning av poängen 
 
Sammanfattande omdöme 100 - 90 poäng A  Mycket väl godkänd 
    89 – 75 poäng B Väl godkänd 
    74 - 60  poäng C Godkänd 
  Under 60 poäng D Icke godkänd 
 
Skriftligt prov 60 – 53 poäng A 
  52 – 44 poäng B 
  43 – 36 poäng C 
  under 36 poäng D 
 
Muntligt prov 40 – 36 poäng A 
  35 - 30 poäng B 
  29 – 24 poäng C 
  under 24 poäng D 
 

1. Bedömning av den skriftliga delen av provet 
 

A2 
     Poäng 
Läsförståelse    Max Totalt: 
 
Uppgift 1: 8 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar 8 
Uppgift 2: 6  deluppgifter,1 poäng för varje rätt svar 6 
Uppgift 3: 6 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar 6 20 
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Grammatik (Lucktest) 
10 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  10 
 
Skriftligt prov    10 20 
Tre deluppgifter ska klaras. Samtliga tre deluppgifter måste 
behandlas för att uppgiften ska betraktas som helt fullgjord. 
 

Kriterium Bedöm- 
ning 
 
 

Poäng 

Uppgiften fullgjord, (3 deluppgifter), inga eller   
nästan inga brister i formell korrekthet. 
 

A 10 

Uppgiften inte fullgjord (2 deluppgifter), inga eller   
nästan inga brister i formell korrekthet. 
eller 
Uppgiften helt fullgjord (3 deluppgifter), brister i for-  
mell korrekthet, som dock inte stör kommunika- 
tionen. 

B 8 

Uppgiften inte helt fullgjord (2 deluppgifter), brister i 
formell korrekthet, som dock inte stör kommunikationen. 
 

C 5 

Uppgiften helt eller inte helt fullgjord, brister i formell  
korrekthet, som stör kommunikationen 
eller 
uppgiften inte fullgjord (0-1 deluppgift) 
eller 
på grund av många brister i den formella  
korrektheten kan man inte bedöma om uppgiften  
är  fullgjord eller inte. 

D 0 

OBS! ”Brister i formell korrekthet” bedöms utifrån vad som krävs för nivån enligt 
Europarådets beskrivning. 
 
Hörförståelse     20 
 
Uppgift 1 5 deluppgifter, 2 poäng för varje rätt svar 10  
Uppgift 2 4 deluppgifter, 2 poäng för varje rätt svar   8 
Uppgift 3 1 deluppgift, 2 poäng för rätt svar    2  
 
Totalt antal poäng:     60 

 
B1 

Poäng 
Läsförståelse    Max Totalt: 
 
Uppgift 1: 7 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  7 
Uppgift 2: 7 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  7 
Uppgift 3: 6 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  6 20 



 3 

Ord & grammatik (C-test) 
40 deluppgifter, 0,25 poäng för varje rätt svar  10 
Svaret måste vara 100% korrekt, det får inte finnas 
fel i grammatik eller stavning.  
 
Skriftligt prov    10 20 
 
Bedömningskriterier 
Fullgörande av uppgiften:   Svar på fem givna innehållspunkter 
Textens kommunikativa utformning: Innehållsmässigt sammanhang mellan 

innehållspunkterna. 
 Acceptabelt uttryckssätt. 
 Användning av korrekta brevfraser. 
Formell korrekthet: Morfologi, syntax och rättstavning. 
 
Det skriftliga provet ger max 10 poäng. De fördelas på följande sätt: 
Fullgörande av uppgiften Max 3 poäng 
Kommunikativ utformning Max 4 poäng 
Formell korrekthet Max 3 poäng 
 
Bedömning 
Kriterium Bedömning Poäng 

Fullgörande av uppgiften   

       5 innehållspunkter är behandlade A 3 

       4 innehållspunkter är behandlade B 2 

       3 innehållspunkter är behandlade C 1 

       Färre än 3 innehållspunkter är behandlade D 0 

Kommunikativ utformning   

       Adekvat, inga eller nästan inga fel A 4 

       Adekvat, små brister som inte stör 
       kommunikationen 

B 3 
 

       Brister som stör kommunikationen  C 2 

       Ingen kommunikation D 0 

Formell korrekthet   

       Korrekt eller i stort sett korrekt A 3 

       Brister, som dock inte stör 
       kommunikationen. 

B 2 

       Brister som stör kommunikationen C 1 

       Ingen kommunikation D 0 

Om ett kriterium får betyget D = 0, bedöms hela uppgiften som underkänd. 
OBS! ”Brister i formell korrekthet” bedöms utifrån vad som krävs för nivån enligt 
Europarådets beskrivning. 
 
Hörförståelse 
Uppgift 1:  3 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  3 
Uppgift 2:  6 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  6 
Uppgift 3: 12 deluppgifter, 0,5 poäng för varje rätt svar 6 
Uppgift 4:  5 deluppgifter, 1 poäng för varje rätt svar  5 20 
 
Totalt antal poäng B1, skriftlig del:    60 
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2. Bedömning av det muntliga provet  - A2 och B1 
 
A2 genomförs med en tentand i taget medan den muntliga examen för B1 genomförs parvis 
med två tentander åt gången. 
 
I det muntliga provet bedöms muntlig kommunikationsförmåga i sin helhet, inte enskilda 
delar av det muntliga provet. 
 
Det muntliga provet ger totalt max 40 poäng. 
  
De enskilda bedömningskriterierna är följande: 
 
Kriterium 1: Kommunikativa färdigheter och interaktion. 
Kriterium 2: Formell korrekthet och  uttrycksförmåga (syntax, morfologi, semantik, 

grammatik och ordförråd). 
Kriterium 3:  Uttal, intonation, flyt. 
 
Definition av bedömningsgrader: 
 
A innebär: Kommunikation kommer till stånd, inga – eller högst små brister, som inte stör 

kommunikationen 
B innebär: Kommunikation kommer till stånd, brister förekommer men de inkräktar inte på 

kommunikationen. 
C innebär: Huruvida kommunikation kommer till stånd eller inte är svårt att bedöma på 

grund av stora brister. I en verklig situation måste man fråga för att förstå. 
D innebär: Kommunikation kommer inte till stånd. 
 
Poängsättning 
 
De olika betygsgraderna ges följande poäng: 
 

Kriterium A B C D 
1. Kommunikativa färdigheter och interaktion 18 15 10 0 
2. Formell korrekthet och uttrycksförmåga 12 10  7 0 
3. Uttal, intonation, flyt 10   8  5 0 
 
Om ett kriterium bedöms med D = 0, blir hela det muntliga provet underkänt. 
 
OBS! Det muntliga provet på A2 och B1 bedöms utifrån vad som krävs för respektive nivå 
enligt Europarådets beskrivning. 
  

 


