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Niveaustufenbeschreibung Schwedisch 

UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 

 

 
UNIcert® Basis – Allmänt vetenskapsspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

UNIcert®-Basis (förstadium till nivå I) i ett omfång av ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). 

Innehavaren av certifikatet har – i enlighet med betyget – tillägnat sig baskunskaper och kan utbyta enkla 

infomationer i rutinmässiga situationer. 

 

När han/hon hör eller läser något, förstår han/hon meningar och ofta använda uttryck som berör allmänna och 

studierelaterade teman. Han/hon kan med enkla språkliga medel berätta och ge upplysningar om utvalda teman av 

omedelbar betydelse (t.ex. härkomst, utbildning, studier, familj, den närmaste omgivningen). Han/hon har inom 

detta spektrum förvärvat elementära sociokulturella kunskaper och grundläggande interkulturella färdigheter. 

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter, som UNIcert®-Basis (förstadium till 

UNIcert®-systemet, vilket består av fyra nivåer, I-IV). Målnivån efter utbildningen UNIcert®-Basis är jämförbar med 

nivån A2 "Waystage" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 

 

 

UNIcert® Nivå I – Allmänt vetenskapsspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® I, omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av detta 

certifikat har – i enlighet med betyget – baskunskaper för att klara sig på svenska i utvalda allmänspråkliga, 

yrkes- och studierelaterade situationer. 

 

Han/hon förstår väsentlig information när han/hon läser och hör texter om allmänna och studierelaterade 

vardagliga ämnen. Han/hon kan yttra sig skriftligt och muntligt och utbyta tankar om teman av allmänt intresse 

liksom teman som gäller hans/hennes personliga förhållanden genom att använda sig av grundläggande 

uttrycksmedel och grammatiska strukturer samt ett enkelt ordförråd. Han/hon är förtrogen med vissa 

interkulturella företeelser. 

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat nivå I (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® I är jämförbar med nivån B1 

"Threshold" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 
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UNIcert® Nivå II – Allmänt vetenskapsspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® II, omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av certifikatet 

uppfyller – i enlighet med betyget – de grundläggande språkliga krav som ställs vid en studie- och arbetsvistelse i 

ett land där svenska talas (lägsta mobilitetsnivå). 

 

Han/hon förstår det väsentliga innehållet i allmänspråkliga, yrkes- och studierelaterade texter med ett allmänt och 

begränsat ämnesrelaterat ordförråd, till exempel tal, föredrag och längre medelsvåra texter. Han/hon kan yttra sig 

skriftligt och muntligt om ett stort antal kulturella och ämnesanknutna teman och delta aktivt i motsvarande 

samtal, varvid han/hon till en viss grad även använder komplexa satsstrukturer och facktermer. Han/hon har inom 

detta spektrum förvärvat sociokulturella kunskaper och interkulturella färdigheter. 

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat nivå II (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® II är jämförbar med nivån B2 

"Vantage" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 

 

 

UNIcert® Nivå II – Fackspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® II, omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av certifikatet 

uppfyller – i enlighet med betyget – de grundläggande språkliga krav som ställs vid en studie- och arbetsvistelse i 

ett land där svenska talas (lägsta mobilitetsnivå). 

 

Han/hon förstår det väsentliga innehållet i allmänspråkliga, yrkes- och studierelaterade texter med ett allmänt och 

begränsat ämnesrelaterat ordförråd, till exempel tal, föredrag och längre medelsvåra texter. Han/hon kan yttra sig 

skriftligt och muntligt om ett stort antal kulturella och ämnesanknutna teman och delta aktivt i motsvarande 

samtal, varvid han/hon till en viss grad även använder komplexa satsstrukturer och facktermer. Han/hon har inom 

detta spektrum förvärvat sociokulturella kunskaper och interkulturella färdigheter. 

 

Optionellt: Han/hon behärskar ett grundläggande ordförråd inom ämnet XXX samt de erforderliga strukturerna, 

speciellt inom temaområdet XXX och förfogar över de nödvändiga fackkunskaperna och färdigheterna.  

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat nivå II (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® II är jämförbar med nivån B2 

"Vantage" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk.      

 

 

UNIcert® Nivå III – Allmänt vetenskapsspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® III, omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av 

certifikatet uppfyller – i enlighet med betyget – utan problem de språkliga krav som ställs vid en studie – och 

arbetsvistelse i ett land där svenska talas (rekommenderad mobilitetsnivå). 
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Han/hon förfogar över allmänvetenskapliga och yrkesrelaterade språkkunskaper och färdigheter på högre nivå, 

vilka kvalificerar honom/henne att kommunicera om utvalda teman på ett nyanserat språk. Han/hon kan med 

avseende på ordförråd och strukturer förstå krävande, längre texter om allmänna ämnesområden, 

yrkesrelaterade texter och längre svårare talade originaltexter med anknytning till yrket, uppfatta explicit och 

implicit information och sluta sig till nödvändig information även i längre föredrag. Han/hon kan på ett flytande och 

kommunikativt sätt yttra sig skriftligt och muntligt genom att använda mer avancerade strukturer och ett 

omfattande allmänt ordförråd respektive fackspråk till utvalda komplexa teman som hör till hans/hennes 

fackområde och är relevanta för arbets-och studievistelser i utlandet. Dessutom kan han/hon sammanhängande, 

logiskt och i en stil som passar tillfället redogöra för sin personliga ståndpunkt. Han/hon kan precist omsätta 

sociokulturella kunskaper i en språkhandling. I en interkulturell kontext agerar han/hon naturligt och med 

säkerhet. 

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat på nivå III (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® III är jämförbar med nivån C1 

"Effective Operational Proficiency" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 

 

 

UNIcert® Nivå III – Fackspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® III, omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av 

certifikatet uppfyller – i enlighet med betyget – utan problem de språkliga krav som ställs vid en studie – och 

arbetsvistelse i ett land där svenska talas (rekommenderad mobilitetsnivå). 

 

Han/hon förfogar över allmänvetenskapliga och yrkesrelaterade språkkunskaper och färdigheter på högre nivå, 

vilka kvalificerar honom/henne att kommunicera om utvalda teman på ett nyanserat språk. Han/hon kan med 

avseende på ordförråd och strukturer förstå krävande, längre texter om allmänna ämnesområden, 

yrkesrelaterade texter och längre svårare talade originaltexter med anknytning till yrket, uppfatta explicit och 

implicit information och sluta sig till nödvändig information även i längre föredrag. Han/hon kan på ett flytande och 

kommunikativt sätt yttra sig skriftligt och muntligt genom att använda mer avancerade strukturer och ett 

omfattande allmänt ordförråd respektive fackspråk till utvalda komplexa teman som hör till hans/hennes 

fackområde och är relevanta för arbets-och studievistelser i utlandet. Dessutom kan han/hon sammanhängande, 

logiskt och i en stil som passar tillfället redogöra för sin personliga ståndpunkt. Han/hon kan precist omsätta 

sociokulturella kunskaper i en språkhandling. I en interkulturell kontext agerar han/hon naturligt och med 

säkerhet. 

 

Optionellt: Han/hon behärskar det erforderliga språkliga ordförrådet inom ämnet XXX samt de erforderliga 

strukturerna, speciellt inom temaområdet XXX och förfogar över de nödvändiga fackkunskaperna och 

färdigheterna.  

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat på nivå III (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® III är jämförbar med nivån C1 

"Effective Operational Proficiency" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 
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UNIcert® Nivå IV – Allmänt vetenskapsspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® IV omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av detta 

certifikat förfogar- i enlighet med betyget - över allmänvetenskapliga och fackinriktade språkliga kunskaper samt 

färdigheter och besitter en omfattande kommunikativ kompetens i det främmande språket, så att han/hon i  

alla allmänna- såväl som i studie-, yrkes- eller ämnesrelaterade situationer, i stort, likt en akademiskt utbildad 

infödd talare – kan reagera korrekt, flytande och adekvat. Han/hon är mycket väl förtrogen med mållandets 

specifikt främmande kulturella egenheter, så att han/hon kan kommunicera spontant och utan problem med 

personer från den andra kulturen. 

 

Han/hon kan förstå längre, komplexa muntliga såväl som skriftliga originaltexter innehållande ett omfattande 

vokabulär och anspråksfulla strukturer. Dessa kan vara av allmänspråklig eller fackspråklig karaktär inom diverse 

ämnesområden. Han/hon kan identifiera ton och grad av formalitet i ett yttrande på det främmande språket och är 

också förtrogen med ämnesområdets specifika terminologi samt idiomatik. Han/hon kan delta i anspråksfulla, 

komplexa samtal, diskussioner och debatter utan språkliga inskränkningar och kan vid alla typer av sakfrågor ge 

längre skriftliga och muntliga, differentierade förklaringar. Han/hon kan bl.a. flytande hålla föredrag, som är 

innehållsmässigt logiskt strukturerade, om ett brett spektrum av teman, med ett ordförråd och en satsbyggnad som 

är varierade. Detta kan sedan leda vidare till en publikation, där hans/hennes personliga åsikter utvecklas och 

övertygande argument läggs fram på ett differentierat sätt. Genom sina sociokulturella kunskaper kan han/hon 

välgrundat bedöma situationer i en interkulturell kontext och effektivt handla som medlare.  

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat nivå IV (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® IV är jämförbar med nivån C2 

"Mastery" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 

 

 

UNIcert® Nivå IV – Fackspråk 

 

Detta språkcertifikat intygar att innehavaren med framgång har deltagit i den högskolespecifika språkutbildningen 

på nivån UNIcert® IV omfattande ca ... undervisningstimmar (tidsåtgång ca … timmar). Innehavaren av detta 

certifikat förfogar- i enlighet med betyget - över allmänvetenskapliga och fackinriktade språkliga kunskaper samt 

färdigheter och besitter en omfattande kommunikativ kompetens i det främmande språket, så att han/hon i  

alla allmänna- såväl som i studie-, yrkes- eller ämnesrelaterade situationer, i stort, likt en akademiskt utbildad 

infödd talare - kan reagera korrekt, flytande och adekvat. Han/hon är mycket väl förtrogen med mållandets 

specifikt främmande kulturella egenheter, så att han/hon kan kommunicera spontant och utan problem med 

personer från den andra kulturen. 

 

Han/hon kan förstå längre, komplexa muntliga såväl som skriftliga originaltexter innehållande ett omfattande 

vokabulär och anspråksfulla strukturer. Dessa kan vara av allmänspråklig eller fackspråklig karaktär inom diverse 

ämnesområden. Han/hon kan identifiera ton och grad av formalitet i ett yttrande på det främmande språket och är 

också förtrogen med ämnesområdets specifika terminologi samt idiomatik. Han/hon kan delta i anspråksfulla, 

komplexa samtal, diskussioner och debatter utan språkliga inskränkningar och kan vid alla typer av sakfrågor ge 

längre skriftliga och muntliga, differentierade förklaringar. Han/hon kan bl.a. flytande hålla föredrag, som är 

innehållsmässigt logiskt strukturerade, om ett brett spektrum av teman, med ett ordförråd och en satsbyggnad som 

är varierade. Detta kan sedan leda vidare till en publikation, där hans/hennes personliga åsikter utvecklas och 

övertygande argument läggs fram på ett differentierat sätt. Genom sina sociokulturella kunskaper kan han/hon 

välgrundat bedöma situationer i en interkulturell kontext och effektivt handla som medlare.  
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Optionellt: Han/hon behärskar det erforderliga språkliga ordförrådet inom ämnet XXX samt de erforderliga 

strukturerna, speciellt inom temaområdet XXX och förfogar över de nödvändiga fackkunskaperna och 

färdigheterna.  

 

Detta certifikat är ackrediterat av AKS, en arbetscirkel för språkcenter som UNIcert®-certifikat nivå IV (i enlighet 

med UNIcert®-systemets fyra nivåer från I till IV). Målnivån på utbildningen UNIcert® IV är jämförbar med nivån C2 

"Mastery" på Europarådets Gemensamma europeiska referensram för språk. 


