Swedex – examina i svenska på nivå A2 och B1
Examensbestämmelser
Huvudman för examen
Swedex är examina i svenska som främmande språk på nivå A2 och B1 enligt Europarådets
nivåskala. Dessa examina är fristående från kurser. Swedex utvecklades inom ett Lingua 2
projekt som avslutades 31 december 2003. Projektet samordnades av International Certificate
Conference, ICC. Partners i projektet var Folkuniversitetet och Svenska institutet i Sverige,
universitetet i Lodz i Polen samt ”die Volkshochschul-Landesverbände” i MecklenburgVorpommern och Niedersachsen i Tyskland.
I projektet utvecklades specifikationer, testformat och modelltest. ICC har copyright för
samtliga projektpartners och Folkuniversitetet har nyttjanderätten. Inom Folkuniversitetets
ansvarsområde ligger att konstruera och prova ut nya test, svara för central testledarutbildning
av personer som i sin tur är beredda att utbilda andra testledare samt för Swedex hemsida,
http://www.swedex.info
Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e.V. administrerar examina genom sin
examinationsenhet, die Europäische Prüfungszentrale, EPZ. EPZ tecknar licensavtal med
lokala testcentra för Swedex och svarar för utsändning av examensuppgifter, fastställer
resultatet och utfärdar certifikaten.
Testformat
Examinationen består på båda nivåerna av fem olika delprov:
1. Läsförståelse
2. Hörförståelse
3. Ord och grammatik
4. Skriftlig produktion
5. Muntlig produktion
Test 1 - 4 sker i grupp. Det muntliga provet för A2 sker i form av individuella prov medan de
muntliga proven för B1 sker i par. Testformat och beskrivning av de enskilda provdelarna är
publicerade inom ramen för specifikationerna för Swedex. (Se http://www.swedex.info )
Examenscentra
Endast institutioner som har licens att genomföra Swedex får genomföra examinationerna. De
krav som en institution måste uppfylla för att fungera som examenscentrum beskrivs i
”Riktlinjer för genomförande av examina.”
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Testframställning och fastställande av resultat
Testen konstrueras centralt av Folkuniversitetet och examina genomförs av de testcentra som
fått licens genom EPZ.
Dessa examensbestämmelser och ”Riktlinjer för genomförande av examinationerna” är
rättsligt bindande för genomförandet av examina.
Examensdatum
Examenscentra för Swedex kan fritt välja datum för examinationen.
Tillträde till examina
Personer som har kunskaper i svenska motsvarande nivå A2 resp B1 enligt Europarådets
nivåskala och som är minst 14 år gamla och inte har svenska som modersmål, kan ta Swedex.
Personer som inte har fyllt 14 år men har särskilda skäl, kan ansöka hos EPZ om att få delta i
examen.
Anmälan till examen
Anmälan av enskilda deltagare till examen måste vara EPZ tillhanda senast en vecka före
examensdagen. Sista dag för anmälan till det lokala examenscentrat bestäms av detta.
Anmälningstiden måste respekteras.
Examensunderlagen
Examensunderlaget är Folkuniversitetets och EPZ’ s egendom och är upphovsrättsligt
skyddade. Mångfaldigande är förbjudet. De får inte heller i något fall användas för
information eller i övningssyfte.
Avstängning från examen
Den som bryter mot examensbestämmelserna, fuskar, använder otillåtna hjälpmedel eller
hjälper andra provdeltagare blir avstängd från examen. I sådana fall blir inte proven bedömda.
Om det i efterhand visar sig att det finns skäl för avstängning, har EPZ rätt att bedöma provet
som ”underkänt”. Innan ett beslut om avstängning sker, måste den/de berörda provdeltagarna
höras.
Avbrott
Provdeltagare som avbryter provet, måste göra om hela provet och kan inte göra anspråk på
att få tillbaka examensavgiften. Om provdeltagare avbrutit på grund av sjukdom, måste detta
visas genom läkarintyg, som lämnas till examenscentrat inom en vecka efter examen. I dessa
fall kan den inbetalda examensavgiften föras över och gälla för nästa examenstillfälle.
Bedömning och resultat
En poängbedömning som baseras på antalet rätta svar sker av provdelarna hörförståelse,
läsförståelse och ord & grammatik. För de skriftliga och muntliga proven sker bedömningen
enligt fastställda kriterier.
Poängen för provdelarna hörförståelse, läsförståelse, ord & grammatik räknas samman. Sämre
resultat på en av dessa delar kan kompenseras genom bättre på en annan. Gränsen för godkänt
resultat ligger 60%. Detta måste uppnås på både den skriftliga och den muntliga delen.
Ett sammanfattande slutomdöme ges enligt följande skala: godkänd, väl godkänd och mycket
väl godkänd.
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Certifikat
Om en provdeltagare har klarat hela provet, får hon/han ett certifikat, där de resultat som
uppnåtts finns angivna. Certifikatet utfärdas av EPZ. Det bär Folkuniversitetets, Svenska
institutets och International Certificate Conferences logos.
Om man förlorar ett certifikat, kan man få en kopia mot en administrativ kostnad. Det nya
certifikatet är ett duplikat och betecknas som ett sådant.
Denna bestämmelse gäller endast inom en period av 10 år efter examen.
Omprov
Provet i sin helhet kan göras om hur ofta man vill, första gången dock först efter ett halvår.
Man kan inte göra om bara den skriftliga eller den muntliga delen eller en enskild provdel. Att
göra om den skriftliga eller muntliga delen av provet kan endast ske om provet avbrutits på
grund av sjukdom. Provet kan göras om först vid nästa examenstillfälle hos examenscentrat.
Överklagande av provresultat
Överklagande av provresultat måste lämnas till EPZ inom två månader efter det att resultatet
har sänts ut skriftligt av EPZ. EPZ inhämtar ställningstagande från alla berörda och fattar
beslut.
Arkivering
De rättade proven och bedömningsbladen för det muntliga proven sparas av EPZ i sex
månader efter provtillfället. Provresultaten arkiveras i 10 år.
Giltighetstid
Dessa examensbestämmelser och ”Riktlinjer för genomförande av examen” träder i kraft den
15 april 2005 och gäller tills vidare.
Hannover, Stockholm och Frankfurt i mars 2005.
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