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M i n  s p r å k
BIOGRAFI b2

Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av
pilarna pekar        eller        i en färdighet har du
nått upp till denna nivå.

Kan mycket bra

Kan bra

Kan ganska bra

Kan inte så bra

5. Vad jag kan / What I can do

Läsa Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan i detalj förstå texter om sådant som intresserar mig.

2. Jag kan läsa en berättelse och förstå en del saker som inte sägs rakt ut,
t.ex. varför personer handlar som de gör och varför vissa saker händer.

3. Jag kan läsa texter om aktuella frågor och förstå vad författaren anser.

4. Jag kan läsa och förstå olika sorters faktatexter om jag använder lexikon.

5. Jag kan snabbt läsa igenom en handbok eller bruksanvisning, t.ex. för
ett datorprogram, och förstå förklaringarna till de problem jag stöter på.

6. Jag kan läsa igenom lite längre tidningsartiklar och förstå både
huvudinnehållet och några detaljer.

1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

2. Jag kan följa med och förstå om någon berättar om ett ämne som
intresserar mig om det som berättas inte är för krångligt.

3. Jag kan förstå de flesta faktaprogram på radio där standardspråk används.
Jag kan också uppfatta hur talaren känner sig.

4. Jag kan följa med i TV-program som filmer, teaterpjäser, intervjuer och
underhållningsprogram på standardspråk.

5. Om jag inte uppfattar allt vad någon säger kan jag ofta komma på vad
hon/han menar genom att gissa och dra slutsatser.

Lyssna Datum Datum Datum Datum

Nivå B2  Level B2
C H E C K L I S T A

Språk: 
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M i n  s p r å k
BIOGRAFI b2

Nivå B2 fortsättning

5. Vad jag kan / What I can do

1. Jag kan i ett personligt brev/e-postbrev uttrycka tankar och åsikter om
såväl privata och vardagliga händelser som händelser i världen.

2. Jag kan skriva en utförlig berättelse om verkliga eller påhittade händelser.

3. Jag kan beskriva handlingen i en bok eller en film och redogöra för
mina känslor och åsikter kring den.

4. Jag kan skriva om vad jag tycker i en fråga, t.ex. i en insändare.

5. Jag kan skriva en sammanhängande och tydlig faktatext om något
eller någon som intresserar mig.

6. Jag kan skriva en sammanfattning av en tidningsartikel.

Skriva Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan tala längre och sammanhängande utan särskilt många avbrott.

2. Jag kan tala om vad jag tycker, argumentera för det och uttrycka för-
och nackdelar.

3. Jag kan i detalj berätta om och kommentera sådant jag fastnat för
i en film eller bok.

4. Jag kan i detalj berätta om något jag upplevt.

Tala Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan delta aktivt i längre samtal om olika ämnen på ett naturligt sätt.

2. Jag kan i ett samtal ge och förstå en stor mängd detaljerad information
om ämnen som intresserar mig.

3. Jag kan utan större problem förklara och försvara mina åsikter och
uttrycka mina känslor i en diskussion om olika ämnen.

4. Jag kan själv driva en diskussion vidare inom områden som jag känner
väl till och då se till att alla förstår och deltar i diskussionen.

Prata med andra Datum Datum Datum Datum

C H E C K L I S T A
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M i n  s p r å k
BIOGRAFI c1

1. Jag kan följa med i utförligt tal även när sammanhanget är otydligt och
jag själv måste dra slutsatser för att förstå hur saker och ting hänger ihop.

2. Jag kan förstå många för språket speciella ordvändningar och uppfatta
och förstå talarens tonfall.

3. Jag kan uppfatta nödvändig information i offentliga meddelanden och
utrop t.ex. på en idrottsarena eller en järnvägsstation, även när
ljudkvaliteten är dålig.

4. Jag kan förstå anföranden, föredrag och rapporter inom mina
intresseområden även när innehållet och språket är komplicerat.

5. Jag kan utan alltför stort besvär förstå filmer som innehåller en hel
del slang.

Lyssna Datum Datum Datum Datum

Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av
pilarna pekar        eller        i en färdighet har du
nått upp till denna nivå.

Kan mycket bra

Kan bra

Kan ganska bra

Kan inte så bra

5. Vad jag kan / What I can do

1. Jag kan läsa och förstå komplicerade texter där olika åsikter och
sammanhang läggs fram och diskuteras.

2. Jag kan läsa en text och förstå sådant som inte sägs rakt ut, t.ex.
underförstådda betydelser, tankar och samband.

3. Jag kan utan problem läsa och förstå modern skönlitteratur.

4. Jag kan hitta information och idéer i mycket specialiserade texter inom
områden jag känner till.

Läsa Datum Datum Datum Datum

Nivå C1  Level C1
C H E C K L I S T A

Språk: 
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M i n  s p r å k
BIOGRAFI

c1

Nivå C1  fortsättning

5. Vad jag kan / What I can do

1. Jag kan skriva på ett varierat och språkligt riktigt sätt, vad gäller
grammatik, ord och stavning.

2. Jag kan på ett detaljerat och nyanserat sätt utbyta tankar och erfarenheter
i personliga brev/e-postbrev.

3. Jag kan skriva ett artigt och korrekt brev till en okänd person för att be
om information eller klaga på något.

4. Jag kan skriva en text där jag argumenterar för eller emot olika synpunkter
och kommer fram till en slutsats.

5. Jag kan ställa samman information från olika källor och presentera den
på ett sammanhängande och tydligt sätt.

6. Jag kan skriva en artikel utifrån anteckningar.

Skriva Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan klart och detaljerat beskriva svåra ämnen där det finns olika åsikter.

2. Jag kan sammanfatta långa och krävande texter.

Tala Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan diskutera med människor som har språket som modersmål och
känna att jag deltar på samma villkor som de.

2. Jag kan samtala flytande och korrekt i många sammanhang och även
uttrycka känslor och skämta.

3. Jag kan tala om vad jag tycker och tänker på ett tydligt sätt och även
diskutera mer komplicerade frågor som inte har med mina
egna intressen att göra.

Prata med andra Datum Datum Datum Datum

C H E C K L I S T A
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M i n  s p r å k
BIOGRAFI c2

Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av
pilarna pekar        eller        i en färdighet har du
nått upp till denna nivå.

5. Vad jag kan / What I can do

1. Jag har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i
verkligheten eller i radio/TV, inte ens när det talas snabbt av infödda,
under förutsättning att jag får lite tid att vänja mig vid regionala
variationer i språket.

Lyssna Datum Datum Datum Datum

Läsa Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan läsa och förstå olika sorters skönlitteratur, både äldre och
mer modern.

2. Jag kan läsa och förstå faktatexter, handböcker och instruktioner även
inom områden jag inte tidigare kommit i kontakt med.

3. Jag kan läsa och förstå texter som innehåller ordlekar, humor och ironi.

Kan mycket bra

Kan bra

Kan ganska bra

Kan inte så bra

1. Jag kan utan ansträngning delta i alla slags samtal och diskussioner med
människor som har språket som modersmål.

Prata med andra Datum Datum Datum Datum

1. Jag kan sammanfatta information och argument från olika skriftliga och
muntliga källor så tydligt och sammanhängande att även personer som
inte är insatta i ämnet förstår.

Tala Datum Datum Datum Datum

Nivå C2  Level C2
C H E C K L I S T A

Språk: 
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M i n  s p r å k
BIOGRAFI c2

Nivå C2  fortsättning

5. Vad jag kan / What I can do

1. Jag kan skriva en väl strukturerad recension av t.ex. musik, en bok eller
en pjäs.

2. Jag kan utifrån egna undersökningar sammanställa en fullständig rapport
där olika fakta och uppfattningar presenteras och bedöms och där
jag drar slutsatser.

3. Jag kan på ett välstrukturerat sätt redovisa ett större projektarbete i ett
komplicerat ämne.

Skriva Datum Datum Datum Datum

C H E C K L I S T A


