Placement test – Writing – Swedish
Print out this document or ask us to post a hard copy to you.
Read the following questions and try to answer as many as you can in Swedish (handwritten). The
level of difficulty will increase as you move from one question to the next. You should stop this test
when you feel that you are struggling to answer any further questions.
Please do not use dictionaries or online translation tools as they may affect your score which would
result in placing you in a class at the wrong level.
Please answer the questions with full sentences;
Where do you live? – I live in Birmingham (not just ‘Birmingham’).
Bring this completed Placement Test to your Initial Assessment appointment. A language specialist
will check your answers and carry out a speaking assessment with you.

Vad är ditt yrke?

2

Var bor du?

3

Vilken sorts mat tycker du om? Vilken sorts mat äter du ofta?

4

Vad brukar du göra på helgen?

5

Vilken är din nationalitet?
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6

Vilken sport gillar du? Hur många gånger i veckan tränar du?

7

Beskriv ditt hus eller din lägenhet.

8

Vilken tid stiger du upp på morgonen?

9

Vilka öppettider har biblioteket?

10 Hurdant är vädret idag?

11

Vart ska du åka på semester nästa år?

12 Mår du bra? Är det något som besvärar dig?

13 Vad gör du just nu?

14 Vilka viktiga saker har du gjort denna vecka?

15 Vad gjorde du förra helgen?

16

Vilket var det viktigaste ögonblicket i ditt liv?
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17 Hur skulle du be någon på ett artigt sätt att öppna fönstret?

18 Skulle du vilja att gå på teater ikväll?

19 Vilken tid bör vi träffas? Var? Ge ett förslag.

20 Vad brukade du göra när du var tolv år?

21 Hur länge har du studerat svenska?

22 Vad är dina planer för nästa år?

23 Vad höll du på med när du mötte din bästa vän?

24 Vilka länder hade du besökt när du var sexton år?

25 Tycker du att det är viktigt att kunna ett främmande språk? Varför?

26

Vad skulle du rekommendera för att jag skulle kunna bli 100 år?

27 Vad skulle en läkare rekommendera?
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28 ‘Livet är bättre i en stad än på landet’. Vad är din åsikt om detta?

29 Vad hade du åstadkommit före du avslutade dina studier?

30 Vilka saker tror du kommer att inträffa inom tio år?

31

Skulle du vilja bo utomlands? Motivera varför.

32 Vad kan du göra för att förbättra miljön?

33 Vad är du mest rädd för?

34

Vilka tre saker skulle du vilja förändra?

35 Vad skulle hända i världen om ojämlikhet inte skulle existera?
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