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B2-nivån

Ordförråd

Jag har tillräckligt stort ordförråd för att kunna ge 
tydliga beskrivningar, uttrycka åsikter och utveckla 
argument utan att alltför uppenbart behöva leta efter 
ord. Jag kan använda vissa komplexa satskonstruktioner 
för att göra detta.

Jag kan variera formuleringarna för att undvika alltför 
många upprepningar, men luckor i ordförrådet kan 
fortfarande leda till tvekan och omformuleringar.

Jag använder mitt ordförråd i stort sett korrekt, men 
ibland blandar jag ihop ord eller väljer fel uttryck, men 
detta hindrar inte kommunikationen. 

Muntlig produktion och interaktion

Jag kan på ett nyanserat sätt uttrycka känslor och 
betona vad som är särskilt viktigt för mig personligen. 

Jag kan inleda, hålla igång och avsluta samtal och 
diskussioner på ett naturligt sätt. Jag kan använda 
standardfraser som ”det är en svår fråga” för att vinna 
tid och behålla ordet medan jag formulerar det jag ska 
säga.

Jag kan ställa uppföljningsfrågor för att kontrollera om 
jag har förstått vad en talare ville säga och få oklara 
punkter förtydligade.

Jag kan redogöra för och hävda mina åsikter i 
diskussioner genom att lägga fram relevanta 
förklaringar, argument och kommentarer.

Jag kan tala sammanhängande i ett ganska jämnt 
tempo. Trots att jag ibland kan tveka när jag letar efter 
satsmönster och uttryck, förekommer inte så många 
märkbara längre pauser. 

Jag kan förklara en ståndpunkt inom ett aktuellt ämne 
och argumentera för olika för- och nackdelar. 

Hörförståelse

Jag kan med lite ansträngning uppfatta mycket av det 
som sägs i diskussioner runt omkring mig, men kan 
tycka att det är svårt att delta effektivt i diskussioner 
med flera modersmålstalare som inte anpassar sitt språk 
på något sätt. 

Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program 
på tv. Jag kan förstå dokumentärer, direktsända 
intervjuer, lätta underhållningsprogram, pjäser och de 
flesta filmer på standarddialekt.

Jag kan förstå en tydligt strukturerad föreläsning om 
ett känt ämne och anteckna punkter som jag anser vara 
viktiga, även om jag ibland koncentrerar mig på själva 
orden och därför går miste om en del information.
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Läsförståelse

Jag kan snabbt ögna igenom långa och 
komplicerade texter och hitta relevanta detaljer. 
Jag kan snabbt identifiera innehållet i och 
betydelsen av tidningsnotiser, artiklar och 
reportage inom olika fackämnen och ta ställning 
till om det lönar sig att gå in mer i detalj.

Jag kan förstå specialartiklar utanför mitt område 
om jag har tillgång till ordbok.

Jag kan läsa med stor självständighet och 
anpassa lässätt och läshastighet efter olika texter 
och syften. Jag har ett stort aktivt ordförråd 
för läsning, men har ibland vissa problem med 
mindre vanliga idiom.

Skriftlig produktion

Jag kan skriva tydliga, detaljerade texter om flera 
ämnen med anknytning till mitt intresseområde.

Korrekthet

Jag kan lägga märke till mina vanligaste fel och 
medvetet vara uppmärksam på dem när jag talar 
eller skriver. 

Jag kan kommunicera med ganska god 
grammatisk säkerhet och rätta fel om de har lett 
till missförstånd. 

Jag behärskar grammatiken ganska bra. Jag gör 
inga fel som leder till missförstånd.
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