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Inledning  

Europarådets referensram Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, teaching, assessment (CEFR) publicerades på engelska och franska 2001 (Council 

of Europe / Conseil de l’Europe, 2001). En svensk översättning Gemensam europeisk 

referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning (GERS) publicerades 2007 

(Europarådet och Skolverket, 2001, [2007]). Arbetet med att uppdatera GERS resulterade 2018 

i en preliminär version, CEFR: Companion Volume with New Descriptors, och 2020 i en 

slutgiltigt uppdaterad version, CEFR: Companion Volume. I föreliggande lärarguide refererar 

vi till den slutgiltiga versionen från 2020. Begreppet ”referensramen” är allmänt vedertaget och 

refererar i detta dokument till såväl GERS, 2001 som Companion Volume, 2020.   

Referensramen är inte ett styrdokument för språkundervisning i Sverige: när språklärare 

planerar för undervisning och elevers lärande är det Skolverkets kurs- och ämnesplaner som 

ska beaktas och när elevers språkliga kompetenser bedöms är det respektive ämnes kriterier för 

bedömning som gäller.        

Referensramen har emellertid fått stort inflytande på språkundervisning och styrdokument i 

Europa och även på de svenska kurs- och ämnesplanerna1, som dock sedan tidigare har en lång 

kommunikativ tradition. 

Denna lärarguide har tillkommit för att ge språklärare en sammanfattning av den språksyn som 

referensramen och de svenska kurs- och ämnesplanerna ger uttryck för (se Skolverkets 

kommentarmaterial) samt hur denna syn kan implementeras i undervisningen. Guiden vill 

också ge lärare tillgång till fördjupad kunskap om de olika språkliga kommunikativa 

kompetenser som finns beskrivna i de svenska styrdokumenten. Målet är således en 

sammanfattning samt en konkret vägledning i hur referensramen kan användas i praktiken. 

Guiden riktar sig främst till lärare i engelska och moderna språk men är användbar också för 

lärare i sfi (inom Komvux), SVA (svenska som andraspråk) och modersmålslärare.      

Dokumentet är utarbetat parallellt i en svensk och en norsk version inom ramen för ett 

samarbete mellan Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i oppläringen 

(Fremmedspråksenteret) vid Høgskolen i Østfold, Norge och Fortbildningsavdelningen för 

skolans internationalisering (FBA) vid Uppsala universitet, Sverige. Eva Thue Vold vid 

Universitetet i Oslo har varit huvudansvarig för den norska versionen och Birgitta Hellqvist vid 

Uppsala universitet för den svenska. Som sakkunniga har anlitats Gudrun Erickson, senior 

professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet samt 

Gølin Christine Kaurin Nilsen, førsteamanuensis vid Institutt for grunnskolelærerutdanning, 

idrett og spesialpedagogikk vid Universitetet i Stavanger. 

Lärarguidens struktur och hur den kan användas 

Vi inleder guiden med en presentation och sammanfattning av referensramens grundläggande 

språksyn samt en förklaring av ett antal centrala begrepp. Därefter följer en genomgång av fyra 

huvudtyper av språklig aktivitet: reception, produktion, interaktion och mediering samt 

                                                 
1 svenska för invandrare (sfi), svenska som andraspråk (SVA), engelska, moderna språk, teckenspråk för hörande 

samt ämnet modersmål som nationellt minoritetsspråk (andraspråk) 
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strategier för att utveckla dessa förmågor. Vidare presenteras tre huvudtyper av språklig 

kompetens: lingvistisk, sociolingvistisk och pragmatisk. Under denna genomgång ges löpande 

exempel på deskriptorer, dvs. detaljerade beskrivningar av vad inlärare förväntas kunna göra 

på olika nivåer. Slutligen diskuterar vi hur man kan använda referensramen för att utveckla den 

egna undervisningen och ger klassrumsnära exempel på hur lärare kan arbeta med 

referensramen för att motivera eleverna och medvetandegöra dem om deras lärande och 

språkutveckling. 

Under rubrikerna Reflektera och diskutera finns genom hela dokumentet frågor för egen 

reflektion eller diskussion i språklärarkollegiet. Guiden kan på så sätt användas som inspiration 

till kollegialt lärande eller fortbildning kring referensramen. 

I en bilaga har vi samlat deskriptorer för språkliga aktiviteter och kompetenser ordnade efter 

nivå. Detta ger en snabb översikt över förväntad kompetens på olika nivåer och är tänkt att 

stödja lärare i undervisningen. 

Referensramens bakgrund och syfte 

Referensramen, som finns översatt till mer än 40 språk, är resultatet av flera årtiondens arbete 

vid Europarådet och presenterar den syn på lärande, språkundervisning och bedömning av 

språkliga kompetenser som ligger till grund för flertalet europeiska länders nationella 

kursplaner och kriterier samt för utarbetandet av examina och läromedel i språk.   

Referensramens två mål är att uppmana språkanvändare att reflektera över språkbruk, lärande 

och språkundervisning samt att göra det lättare för lärare och inlärare på området att tala om 

språkliga kompetenser och hur man kan nå dem.  

Den ursprungliga tanken med en gemensam referensram för språk var att förbättra kvaliteten i 

kommunikationen mellan européer med olika språklig och kulturell bakgrund för en ökad 

rörlighet och fler direkta kontakter, vilket i sin tur förväntas leda till ökad förståelse och närmare 

samarbete (Europarådet, 2001, [2007]: xii). Med referensramen stöder Europarådet 

flerspråkighet och stimulerar till reflektion och utbyte mellan dem som organiserar 

språkinlärning och arbetar med att utveckla kursplaner och kriterier i språk. I referensramen 

används ord och begrepp som skapar förutsättningar att diskutera språkfärdighet i hela dess 

komplexitet. 

Genom att i CEFR: Companion Volume 2020 beskriva och ytterligare utveckla kompetenser 

som teckenspråk, mediering, flerspråkighet och mångkultur, fördjupar Europarådet ytterligare 

de ursprungliga tankarna om en inkluderande utbildning av hög kvalitet för alla.      

CEFR: Companion Volume 2020 innehåller i första hand tillägg till 2001 års utgåva, men i 

några fall har formuleringar i de ursprungliga deskriptorerna ändrats. I de exempel som vi ger 

använder vi de senaste formuleringarna och eftersom CEFR: Companion Volume, 2020 ännu 

inte är översatt till svenska, citerar vi i förekommande fall de engelska formuleringarna. 

Läs mer om Europarådets språkpolitiska mål och syften i Gers (Europarådet, 2001, [2007]: 2) 

och i Companion Volume (Council of Europe, 2020: 11, 27). 
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En handlingsorienterad språksyn 

Referensramen förespråkar ingen specifik pedagogik men utgår från en handlingsorienterad 

syn på språkinlärning. I enlighet med den betraktas språkanvändare som sociala aktörer, dvs. 

samhällsmedlemmar (individer eller grupper) som i olika miljöer och sammanhang med hjälp 

av sina samlade förmågor eller kompetenser ska utföra olika språkliga handlingar för att klara 

av olika, inte enbart språkrelaterade, uppgifter (t.ex. ringa ett telefonsamtal, posta ett inlägg på 

twitter, söka information, handla mat eller kläder, diskutera en bok, en film eller ett spel, 

organisera en paneldiskussion). För att lösa en given uppgift behöver vi kunna tala eller skriva 

(produktion och interaktion) samt lyssna eller läsa (reception och interaktion). När vi löser en 

uppgift tillämpar vi också de strategier som passar bäst i sammanhanget, vi planerar till exempel 

vad som ska sägas eller skrivas, omformulerar eller använder gester för att bli förstådda eller 

korrigerar oss själva. Den feedback som vi sedan får, när vi lyckas eller misslyckas med att lösa 

uppgiften, leder till att kompetenser och strategier förstärks eller förändras (Europarådet, 2001 

[2007]: 9). 

Ett ofta använt exempel på språkundervisning i referensramens handlingsorienterade anda är 

Task Based Language Teaching (TBLT) eller uppgiftsbaserad språkundervisning (se t.ex. Ellis, 

2003) som i korthet går ut på att man genomför en uppgift som är meningsfull i det avseendet 

att den har ett tydligt syfte utöver det att träna språket för språkets skull. För att genomföra 

uppgiften måste eleverna använda målspråket för att inhämta och bearbeta information. 

Resultatet presenteras sedan i form av en produkt, till exempel en sammanställning av 

information eller data. Ett exempel på en sådan uppgift kan vara att i en klass på A-nivå, dvs. 

på nybörjarnivå, ta reda på i vilken månad var och en av eleverna är född eller hur många syskon 

eller husdjur man har sammanlagt i klassen/språkgruppen och sedan redovisa det. För att lösa 

uppgiften måste eleverna använda språket i interaktion med varandra, men språkanvändningen 

är inte målet utan ett medel för att ta fram och förmedla informationen.  

Reflektera och diskutera 

Läs mer om en handlingsorienterad språksyn i GERS (Europarådet, 2001: 9) och i Companion 

Volume (Council of Europe, 2020: 29). 

 

• Präglas din/er undervisning av en handlingsorienterad språksyn? Om inte, hur skulle 

den kunna utvecklas i riktning mot en sådan? 

• Inventera de aktiviteter som ni genomför i klassrummet och diskutera vilka av dem som 

ni betraktar som handlingsorienterade.  

• Diskutera med dina kollegor vilka samlade resurser och kompetenser som behövs för 

att t.ex. ringa ett telefonsamtal, handla mat i en butik eller posta ett inlägg på Twitter.  

Flerspråkighet och interkulturell förståelse 

I referensramen uttrycker Europarådet ett uttalat mål att bidra till ett Europa bestående av 

“open-minded plurilingual citizens” (Council of Europe, 2020: 22). Flerspråkighet och 

interkulturell förståelse var centrala begrepp redan i GERS 2001 och har vidareutvecklats i 

Companion Volume (2020) med deskriptorer för flerspråkig förståelse och för användning av 

en flerspråkig och flerkulturell repertoar.  
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Språkliga resurser och kompetenser på ett språk utvecklas specifikt och individuellt, en språklig 

varietet eller dialekt, skiljer sig ofta från samma individs resurser och kompetenser på ett annat 

språk. Även inom ett och samma språk kan enskilda färdigheter vara mer eller mindre 

utvecklade. Till exempel kan somliga elever vid ett givet tillfälle läsa och förstå eller skriva 

enkel text på ett språk utan att kunna interagera eller samtala på samma språk medan andra 

elever är starka muntligt samtidigt som de har utmaningar när det gäller att läsa och skriva. I 

referensramen erkänns och värdesätts alla delkompetenser och man behöver inte behärska flera 

språk flytande för att betraktas som flerspråkig. Forskning om flerspråkighet visar också att 

individen kan använda sin samlade repertoar av språkliga resurser i arbetet med att lära nya 

språk.    

Flerspråkighet skapar också förutsättningar för att arbeta med språklig metakognition, dvs. 

medvetenhet och reflektion kring språk och språkinlärning. Flerspråkiga elever kan jämföra 

olika språk och se likheter och skillnader när det gäller ordförråd och språkliga strukturer. De 

kan undersöka hur ord lånas och förändras mellan språk och hur en och samma grammatiska 

kategori kan uttryckas olika på olika språk. Elevernas redan befästa språkkunskaper kan på 

detta sätt bli en bro för dem att lära nya språk och bidra till utveckling av deras generella 

kunskaper om språk och språksystem.   

Reflektera och diskutera 

Läs mer om flerspråkighet och interkulturell förståelse i Companion Volume (Council of 

Europe, 2020: 30). 

 

• Fundera på de språk som du själv (delvis) kan: försöker du hålla dem åtskilda eller drar 

du nytta av kunskaper i ett språk för att utvecklas i ett annat? Diskutera med dina 

kollegor och ge exempel. 

• I vilken grad jämför du i din undervisning ord och strukturer mellan olika språk? 

• Har du elever med språklig eller kulturell erfarenhet från målspråksområdet? På vilket 

sätt får de möjlighet att dela sina erfarenheter med sina klasskamrater? 

• Diskutera med dina kollegor olika sätt att uppmuntra eleverna att använda kunskaper i 

modersmålet eller andra språk för att utvecklas i ett nytt språk. 

• Diskutera hur ni skulle kunna arbeta för att stimulera elevernas intresse för kamraternas 

olika språk och kulturer.   

• Diskutera eventuella utmaningar med att använda elevernas individuella bakgrund i 

språkundervisningen. Hur kan man, på ett intresserat och inkluderande sätt, ta reda på 

vilka språk som finns i klassrummet och använda den kunskapen i undervisningen?  

• I GERS och Companion Volume nämns ofta flerspråkighet tillsammans med begrepp 

som flerkulturalitet och interkulturell förståelse. Hur relaterar dessa begrepp till 

varandra? Diskutera med dina kollegor.  

Bärande begrepp 

I arbetet med referensramen utvecklades en terminologi för att underlätta förståelsen för språk 

och språkinlärning och arbetet med lärarens egen och elevernas språkliga medvetenhet. I 

följande avsnitt tar vi upp de begrepp som är viktiga för att förstå referensramen.  



 

 

8 

Referensnivåer  

Under arbetet med referensramen utarbetades sex breda nivåer (A1 - C2) som skulle kunna 

täcka hela lärandeutrymmet för inlärare av olika språk i Europa: A representerar nybörjarnivå, 

B självständigt användande av språket och C avancerad nivå. A, B och C är i sin tur indelade i 

två nivåer (1 och 2) som uttrycker var språkanvändaren befinner sig på inlärningsskalan (se 

figur 1): ju högre nivå språkanvändaren befinner sig på, desto större handlingsutrymme finns. 

Detta illustreras också av de stadigt växande cirklarna i figur 2.  

 

A 

Användare på nybörjarnivå 

B 

Självständiga användare 
C  

Avancerade användare 

A1 

(Breakthrough) 

A2 

(Waystage) 

B1 

(Threshold) 

B2 

(Vantage) 

C1 

(Effective 

operational 

proficiency) 

C2 

(Mastery) 

Figur 1: Referensnivåer (Europarådet, 2001, [2007] sid. 23, fig. 1)  

 

Figur 2: Referensnivåer (Council of Europe, 2020: 36 fig. 3) 

De nivåer som är aktuella i ämnet moderna språk i svensk grundskola och gymnasieskola är 

främst A1 och A2 (Användare på nybörjarnivå) och B1 och B2 (Självständiga användare). I 

ämnet engelska i gymnasieskolan kan även C-nivån (Avancerade användare) vara aktuell.  

Nivå A1 är sannolikt den lägsta nivå som kan bedömas när man talar om allmän färdighet i ett 

språk. Innan man når denna nivå är det möjligt att en språkanvändare ändå lyckas utföra 

uppgifter med hjälp av ett mindre antal specifika språkhandlingar, såsom att påkalla 

uppmärksamhet eller hälsa, säga ja, nej, ursäkta, varsågod, tack eller förlåt. Detta är uppgifter 

som t.ex. turister skulle kunna tänkas utföra i ”verkliga livet” eller som elever i grundskolans 

tidigare år kan utföra i pedagogiska sammanhang. Redan i referensramen 2001 identifierades 

en nivå under A-nivån, till exempel när det gäller undervisning av unga elever (Europarådet 

2001, [2007]: 31). I Companion Volume (Council of Europe, 2020) har denna nivå fått rubriken 

Pre-A1. 

Vi har tidigare nämnt att en inlärare kan vara på B-nivå när det gäller receptiva färdigheter och 

samtidigt på A-nivå när det gäller produktiva färdigheter. Referensnivåerna representerar också 

ett kontinuum för språklig utveckling, vilket innebär att det inte finns någon skarp gräns mellan 

de olika (del)nivåerna. De sex nivåerna är dessutom breda och det kan vara stor skillnad i 
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kompetens mellan två inlärare som bedöms ligga på samma nivå. Vidare är nivåerna inbördes 

olika omfattande: att utvecklas från B2 till C1 kräver mer arbete än att nå A1 från Pre-A.  

Det förekommer att deskriptorerna skiljer på s.k. kravnivåer (t.ex. A2 eller A2.1) och s.k. 

plusnivåer (t.ex. A2+ eller A2.2). Olika användare uppmanas också att vid behov förgrena 

nivåerna ytterligare och fastställa mer nyanserade nivåer. Strukturen med referensnivåer och 

undernivåer är på så sätt en flexibel förgreningsmodell (Europarådet 2001, [2007]: 31).   

Deskriptorer  

Referensramens deskriptorer är detaljerade och konkreta beskrivningar av kompetens på olika 

nivåer. Deskriptorerna ger alla som lär sig, undervisar eller organiserar undervisning i 

främmande språk gemensamma beskrivningar av kunskaps- och färdighetsmål, innehåll och 

metod när det gäller lärande, undervisning och bedömning av alla språk.  

Det finns skalor med deskriptorer för en lång rad kompetenser, kommunikativa färdigheter och 

situationer. I denna guide återger vi de mest generella skalorna och hänvisar i övrigt till 

ursprungsdokumenten (Europarådet, 2001 [2007] och Council of Europe, 2020) för fler och 

mer specifika skalor. För det mesta innehåller skalorna en beskrivning för var och en av de sex 

nivåerna (A1-C2) samt en beskrivning för nivå Pre-A1. Till följd av den ovan nämnda 

indelningen i krav- respektive plusnivåer kan man stöta på mer än en rad i samma nivå (se t.ex. 

nivå A2 i tabell 3 nedan). 

Deskriptorernas positiva jag kan-formuleringar är en viktig princip: de beskriver konkret och i 

detalj vad en inlärare kan göra på en given nivå. De positivt formulerade deskriptorerna 

fungerar som ett nyanserat pedagogiskt verktyg för lärande, undervisning och bedömning då de 

alltid tar fasta på vad inläraren redan kan i stället för att fokusera på vad som brister i 

kompetensen.   

Domäner 

Med domän menar referensramen det sociala sammanhang i vilket vi som sociala aktörer är 

aktiva. Dessa sammanhang kan förstås skilja sig på många olika sätt men av praktiska skäl delas 

de in i fyra huvudkategorier: den personliga domänen, samhällsdomänen, utbildningsdomänen 

och yrkesdomänen. 

Den personliga domänen omfattar familjeförhållanden och individuella sociala vanor. 

Samhällsdomänen omfattar allt som har att göra med vanlig social interaktion (företag och 

myndigheter, samhällsservice, kulturell verksamhet och fritidsverksamhet av offentlig karaktär, 

medierelationer etc.). Utbildningsdomänen omfattar det som har med inlärning att göra (mest 

av institutionell karaktär), där målet är att tillägna sig särskilda kunskaper eller färdigheter. 

Yrkesdomänen omfattar allt som har att göra med en persons aktiviteter och relationer i 

yrkeslivet (Europarådet, 2001, [2007]: 10,15). 

Den globala skalan 

I GERS (Europarådet, 2001, [2007]: 24) och i Companion Volume (Council of Europe, 2020: 

175) återfinns en s.k. global skala där referensnivåerna för alla språkliga färdigheter 
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sammanfattas övergripande. Med hjälp av denna kan t.ex. elever och vårdnadshavare ges en 

första bild av referensramens uppbyggnad och vad en språkinlärare förväntas kunna på en given 

nivå. 

 

Tabell 1: Den globala skalan  

(Europarådet, 2001, [2007]:24: Council of Europe, 2020: 175) 

C2 Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser.  

Kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid återge 

argument och redogörelser i en sammanhängande presentation.  

Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist samt därvid skilja mellan finare 

nyanser även i mer komplexa situationer. 

C1 Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser.  

Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och 

uttryck.  

Kan använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- 

och arbetsrelaterade ändamål.  

Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. 

Kan på ett planerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en 

sammanhängande helhet. 

B2 Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, 

inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet.  

Kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med 

modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten.  

Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt 

i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter. 

B1 Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända förhållanden som 

han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden, etc. när det presenteras på tydligt 

standardspråk.  

Kan hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden där språket 

talas.  

Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av 

personligt intresse.  

Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och 

framtidsplaner och kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter och planer. 



 

 

11 

A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket 

grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning).  

Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt 

utbyte av information.  

Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt 

förhållanden inom områden som rör omedelbara behov. 

A1 Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som 

syftar till att möta konkreta behov.  

Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga 

förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har.  

Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och 

tydligt och är beredd att hjälpa till. 

 

Beroende på elevernas nivå, kan det vara bra att titta närmare på någon av guidens bilagor där 

mer detaljerade deskriptorer för varje kompetens är sorterade efter nivå. I bilagorna 

sammanfattas kompetenserna för var och en av de nivåer som undervisningen omfattar och är 

mer detaljerad än den globala skalan ovan i tabell 1. 

Referensramen i de svenska ämnes- och kursplanerna  

Referensramen har sedan den publicerades 2001 fått stor betydelse för språkundervisningen i 

Europa och även i andra delar av världen (Erickson & Pakula, 2017). I många europeiska länder 

bygger kursplaner i språk direkt på referensramen och kriterier på olika nivåer kopplas direkt 

till referensnivåerna A1-C1.  

På Skolverkets webbsida framgår det att de svenska kurs- och ämnesplanerna i sfi, engelska, 

moderna språk och teckenspråk för hörande tar sin utgångspunkt i referensramen. Även 

kursplanerna i ämnet modersmål som nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, 

romani chib och samiska) med tillhörande kunskapskrav är till viss del knutna till nivåerna i 

referensramen. I Skolverkets kommentarmaterial till läroplaner samt kurs- och ämnesplaner 

beskrivs hur respektive ämne och kurs kopplas till referensramens nivåer. 

De svenska kurs- och ämnesplanerna i engelska och moderna språk ger uttryck för den 

kommunikativa och handlingsorienterade språksyn som beskrivs i referensramen, vilket 

innebär att kursplanerna är uppbyggda kring språkanvändning i de handlingar som människor 

utför i egenskap av individer och sociala aktörer snarare än kring de byggstenar (ord och 

strukturer) som bygger upp språket. I kursplanerna används också delar av referensramens 

terminologi. 

Enligt tidigare genomförda textuella jämförelser bör en elev efter genomgången grundskola nå 

nivå B1.1 i engelska och nivå A2.1 i moderna språk; efter två års gymnasiestudier bör eleven 

nå nivå B2.1 i engelska och B1.1 i moderna språk.    
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Kommunikativa aktiviteter  

Referensramen definierar fyra typer av språkliga (muntliga och skriftliga) aktiviteter: reception, 

produktion, interaktion och mediering. Receptiva aktiviteter innebär att eleven behöver arbeta 

aktivt för att förstå ett språkligt meningsinnehåll genom att läsa (skriftlig reception) eller lyssna 

(muntlig reception). Produktiva aktiviteter innebär att eleven arbetar med att uttrycka sig, 

genom att skriva egen text (skriftlig produktion) eller tala (muntlig produktion); eleven har ofta 

en tänkt mottagare men denne deltar inte i produktionen. I interaktiva aktiviteter måste man 

arbeta med att förstå och uttrycka sig parallellt för att interagera med andra i t.ex. en chatt 

(skriftlig interaktion) eller ett samtal (muntlig interaktion). Medieringsaktiviteter innebär att 

eleven förmedlar ett språkligt innehåll som hen har förstått efter att eventuellt ha att anpassat 

det för utbyte av information. 

Reception – lyssna och läsa  

Reception handlar om att förstå målspråket i situationer där man är mottagare av språkligt 

inflöde (input). Inflödet kan vara muntligt (lyssna) eller skriftligt (läsa) eller multimodalt 

(audiovisuell perception) t.ex. film och video.  

En viktig princip i referensramen är att språkundervisning ska utgå från kommunikativa behov 

som man möter i det verkliga livet. Detta innebär att eleverna ska exponeras för målspråk och 

för kultur från målspråksområden med hjälp av ett varierat material i form av ljud, skrift och 

bild. I skolsituationen är läraren själv en viktig källa till input på målspråket. För lärare i 

engelska är det ofta möjligt att genomföra hela lektioner på målspråket medan detta kan vara 

en utmaning för lärare i moderna språk. Icke desto mindre är det viktigt, i synnerhet i moderna 

språk, att läraren utnyttjar lektionerna för att kommunicera så mycket som möjligt på 

målspråket med eleverna, eftersom detta för många elever är det enda tillfälle då de kommer i 

kontakt med målspråket i verkligheten. Det är också viktigt att eleverna exponeras inte bara för 

pedagogiskt anpassat material utan också för språket så som det låter när olika människor talar 

i naturliga situationer i olika delar av målspråksområdena.  

Vad eleverna förväntas förstå av mer eller mindre pedagogiskt anpassat språk varierar efter 

nivå. I de övergripande deskriptorerna för receptiva färdigheter (se tabell 3, 4 och 5) beskrivs 

en progression från att känna igen enstaka ord och fraser till att förstå delar av ett huvudinnehåll 

för att småningom uppfatta huvudinnehållet och fler och fler detaljer. Nybörjare förväntas alltså 

inte förstå hela texter utan bara uppfatta enstaka ord eller delar av ett innehåll. Vidare beskrivs 

en progression från att förstå text och tal om välkända och familjära ämnen (den personliga 

domänen) till att också förstå språk om mer okända ämnen inom samhälls- yrkes- eller 

utbildningsdomänen. Ytterligare en progression kan identifieras, den från att förstå tydligt 

enkelt standardspråk till att också förstå mer avancerat och varierat språkbruk (komplexa 

språkliga strukturer, snabbt tal och dialekter.).  

Utöver de allmänna skalorna finns i CEFR Companion Volume (2020: 48–59) mer detaljerade 

deskriptorer för specifika typer av receptiva kompetenser såsom att förstå samtal mellan 

modersmålstalare, förstå meddelanden och instruktioner, läsa för att orientera sig, m.fl.   
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Tabell 2: Allmän hörförståelse  

(Europarådet, 2001, [2007]:67: Council of Europe, 2020: 48) 

 ALLMÄN HÖRFÖRSTÅELSE 

C2 Can understand with ease virtually any kind of spoken/signers language, whether live or 

broadcast, delivered at fast natural speed.  

C1 Kan förstå̊ tillräckligt för att kunna följa med i en längre muntlig framställning som rör 

abstrakta och komplicerade ämnen utanför sitt eget område, även om han/hon kan behöva 

få enstaka detaljer bekräftade, särskilt om dialekten är obekant.  

Kan känna igen ett stort antal idiomatiska och vardagliga uttryck och även känna igen 

stilskiftningar.  

Kan följa med i längre muntliga framställningar även när de inte är klart strukturerade och 

när sammanhangen bara är underförstådda och inte klart uttryckta.  

B2 

Kan förstå̊ talat standardspråk, i direktkontakt eller utsänt, både när det gäller kända och 

okända ämnen som man normalt möter i privatlivet, i samhällslivet, vid studier eller i 

yrkeslivet. Endast extremt bakgrundsljud, oklar samtalsstruktur och/eller idiomatisk 

språkanvändning påverkar förmågan att förstå̊.  

Kan förstå huvudpunkterna i innehållsmässigt och språkligt komplext tal som gäller både 

konkreta och abstrakta ämnen och som framförs på̊ standarddialekt, inbegripet fackmässiga 

diskussioner inom det egna specialområdet.  

Kan följa en längre muntlig framställning och komplicerad argumentation under förutsättning 

att ämnet är någorlunda bekant och att anförandets inriktning är tydligt markerad.  

B1 

Kan förstå okomplicerad sakinformation som gäller vardagslivet eller arbetet, både i fråga 

om allmänt innehåll och specifika detaljer, under förutsättning att talet är tydligt och att 

talaren har en allmänt känd accent. 

Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardspråk som gäller bekanta saker som man 

regelbundet stöter på i arbete, i skola, på fritid etc., inbegripet korta berättelser.  

A2 

Kan förstå tillräckligt för att kunna klara av konkreta behov i vardagslivet under förutsättning 

att talet är tydligt och långsamt.  

Kan förstå fraser och uttryck som gäller mycket bekanta saker (t.ex. information om sig själv 

och sin familj, inköp, närmiljö och arbete) under förutsättning att talet är tydligt och 

långsamt.  

A1 Kan följa med i tal som är mycket långsamt och tydligt och som innehåller långa pauser så 

att han/hon hinner följa med och kan förstå.  
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Pre-

A1 

Can understand short, very simple questions and statements, provided they are delivered 

slowly and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support 

understanding and repeated if necessary.  

Can recognise everyday, familiar words/signs, provided they are delivered clearly and 

slowly in a clearly defined, familiar everyday context.  

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered 

slowly and clearly in a defined, familiar everyday context.  

 

Tabell 3: Audio-visual comprehension - Watching TV, film and video  

(Council of Europe, 2020: 52) 

 Watching TV, film and video 

C2 No descriptors available; see C1 

C1 Can follow films employing a considerable degree of slang and idiomatic usage. Can 

understand in detail the arguments presented in demanding television broadcasts such as 

current affairs programmes, interviews, discussion programmes and chat shows. Can 

understand nuances and implied meaning in most films, plays and TV programmes, provided 

these are delivered in standard language or a familiar variety 

B2 

Can extract the main points from the arguments and discussions in news and current affairs 

programmes.  

Can understand most TV news and current affairs programmes.  

Can understand documentaries, live interviews, talk shows, plays and the majority of films in 

the standard form of the language or a familiar variety.  

B1 

Can understand a large part of many TV programmes on topics of personal interest such as 

interviews, short lectures and news reports when the delivery is relatively slow and clear. ´ 

Can follow many films in which visuals and action carry much of the storyline, and which are 

delivered clearly in straightforward language.  

Can catch the main points in TV programmes on familiar topics when the delivery is relatively 

slow and clear.  

A2 

Can identify the main point of TV news items reporting events, accidents, etc. where the 

visuals support the commentary.  

Can follow a TV commercial or a trailer for or scene from a film, understanding what topic(s) 

are concerned, provided the images are a great help in understanding and the delivery is 

clear and relatively slow.  

Can follow changes of topic of factual TV news items, and form an idea of the main content.  



 

 

15 

A1 Can recognise familiar words/signs and phrases and identify the topics in headline news 

summaries and many of the products in advertisements, by exploiting visual information and 

general knowledge.  

Pre-

A1 

Can identify the subject of a video document on the basis of visual information and previous 

knowledge.  

 

Tabell 4: Allmän läsförståelse  

(Europarådet, 2001, [2007]: 70, Council of Europe, 2020: 54) 

 ALLMÄN LÄSFÖRSTÅELSE 

C2 Can understand virtually all types of texts including abstract, structurally complex, or highly 

colloquial literary and non-literary writings. 

Kan förstå ett brett spektrum av långa komplicerade texter och förstå stilnyanser samt 

implicita och explicita betydelser.  

C1 Kan i detalj förstå långa komplicerade texter, oavsett om de berör hans/hennes 

specialområde, förutsatt att han/hon har möjlighet att läsa om besvärliga passager.  

Can understand a wide variety of texts including literary writings, newspaper or magazine 

articles, and specialised academic or professional publications, provided there are 

opportunities for rereading and they have access to reference tools. 

B2 Kan läsa med stor självständighet och anpassa lässätt och läshastighet efter olika texter 

och syften, och använda lämpliga referenskällor selektivt. Har ett stort aktivt ordförråd för 

läsning, men har ibland vissa problem med mindre vanliga idiom.  

B1 Kan läsa okomplicerade faktatexter med anknytning till sitt område och sina intressen med 

en tillfredsställande förståelsenivå.  

A2 

Kan förstå korta, enkla texter om kända konkreta ämnen som består av högfrekvent språk 

som hör till vardag och arbete.  

Kan förstå korta, enkla texter som innehåller de vanligaste orden, inbegripet vissa 

gemensamma internationella ord.  

A1 Kan förstå mycket korta, enkla texter, en fras åt gången, och känna igen namn, ord och 

elementära uttryck. Läser om vid behov.  

Pre-

A1 

Can recognise familiar words/signs accompanied by pictures, such as a fast-food restaurant 

menu illustrated with photos or a picture book using familiar vocabulary.  

 

Deskriptorerna ger många förslag på material som man kan använda på olika nivåer. På Pre-A 

och A-nivå är det lämpligt att arbeta med enkla, korta texter, t.ex. serierutor med texter, 

instruktionsskyltar, plakat eller menyer för att träna skriftlig reception. När det gäller muntlig 
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reception behöver man börja med anpassat material eftersom talet måste vara långsamt och 

tydligt för att eleverna ska uppfatta huvudinnehållet. Glöm inte att det målspråk som du själv 

talar är det som i svårighetsgrad allra lättast kan anpassas till elevernas nivå: du kan välja enkla 

ord och strukturer, tala tydligt och långsamt och upprepa vid behov. Naturligt tal i verkliga 

situationer av målspråkstalare ska också användas på A-nivå men uppgiften måste då återspegla 

förväntningar i relation till färdighetsnivån. A-elever kan t.ex. få i uppgift att anteckna enstaka 

ord som de känner igen i en muntlig text. På högre nivåer kan det bli aktuellt att lyssna på 

ljudklipp med olika varieteter av språket för att träna hörförståelse i olika situationer även när 

det gäller olika dialekter och sociolekter.  

Deskriptorerna är användbara då de tydligt signalerar vilken kompetens som förväntas på olika 

nivåer. Med hjälp av de detaljerade beskrivningarna kan läraren konkretisera vad som förväntas 

av eleverna men också vad som inte förväntas av dem. Detta kan bidra till bekräftelsen att klara 

av det som är rimligt att kunna på en viss nivå. Eleverna behöver inte heller tappa modet i 

kontakt med naturligt språk av infödda talare då de vet att de inte (ännu) förväntas förstå allt.   

Reflektera och diskutera 

Läs mer om reception i referensramen (Europarådet, 2001 [2007]: 59 ff; Council of Europe, 

2020: 47ff) 

• Hur stor del av undervisningen genomför du vanligtvis på målspråket? Skulle du vilja 

undervisa mer på målspråket? Vilka utmaningar upplever du med det?  

• Deltar du ofta aktivt som samtalspartner när eleverna använder målspråket? Diskutera 

hur man kan arbeta för att detta ska fungera. 

• Vissa klassrumsord och uttryck kan användas ofta och befästas tidigt, t.ex. strukturer 

för att instruera, kolla frånvaro eller organisera par- eller grupparbeten. Diskutera och 

dela exempel med varandra. 

• Dela exempel på användbart auditivt material såsom videoklipp och ljudfiler. 

• Vilka utmaningar upplever du med att exponera eleverna för tal av målspråkstalare i 

naturliga situationer? Diskutera hur man kan förbereda eleverna för arbete med sådant 

material.  

• Hur arbetar du för att exponera eleverna för dialekter, sociolekter eller uttal som inte är 

standardspråkets? Diskutera och dela idéer.  

• Hur kan eleverna motiveras att läsa (längre) texter? Diskutera och dela idéer. 

Strategier för reception  

När det gäller strategier för att förstå text och tal lyfter referensramen särskilt fram ett top-down-

angrepp, vilket innebär att man använder information som man redan har om texten för att sedan 

resonera sig fram till huvudinnehållet. Man börjar med att samla all den information som finns 

i rubriker och underrubriker samt i bilder och bildtexter. Vidare kan man kanske dra vissa 

slutsatser av vem som har författat texten och i vilket sammanhang den är publicerad. Slutligen 

skannar man texten efter igenkännbara ord, ort- eller egennamn, siffror mm. för att skapa sig 

en bild av det som skrivs eller sägs. Att lära eleverna detta sätt att närma sig en text, som de 

läser, hör eller ser, underlättar för utvecklingen av deras receptiva kompetenser.    
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Reflektera och diskutera 

• Läs mer om strategier för reception i GERS (Europarådet, 2001 [2007]: 72) och 

Companion Volume (Council of Europe, 2020: 59–60). 

• Hur angriper du själv en svår text på ett främmande språk för att så snabbt som möjligt 

förstå huvudinnehållet?  

• Hur förbereder du eleverna för att underlätta receptiva aktiviteter? Diskutera och dela 

idéer. 

• Talar du explicit om strategier för förståelse med dina elever? Om inte, hur skulle man 

kunna göra det? Diskutera och dela idéer. 

Produktion – tala och skriva 

Med produktion menar vi de situationer då man själv uttrycker sig muntligt eller skriftligt på 

målspråket, t.ex. när man svarar på en fråga, berättar en historia, skriver en text eller håller ett 

föredrag. I vilken grad eleverna lyckas med kommunikation på målspråket varierar efter nivå 

och till en början kan det vara bra att uppmuntra eleverna att använda bilder, kroppsspråk och 

andra resurser som stöd i kommunikationen. Som vi nämnt tidigare är det också viktigt att du 

som lärare anpassar ditt språk (t.ex. ordval, komplexitet och talhastighet) för att 

kommunikationen ska lyckas. 

Deskriptorerna beskriver en språklig progression från att använda korta fristående fraser och 

meningar via mer komplexa konstruktioner med enklare konnektorer till produktion av 

sammanhängande välstrukturerade tydliga texter med effektiv logisk disposition (se tabell 6 

och 7). Tematiskt går progressionen från information om den egna personen och enkla ämnen, 

som andra personer och platser, via olika ämnen inom det egna intresseområdet, till produktion 

av text och tal kring mer komplicerade ämnen. 

Tabellerna nedan visar deskriptorer för allmän muntlig och allmän skriftlig produktion. Utöver 

de allmänna skalorna finns i GERS (Europarådet, 2001: 59–62) och i COMPANION VOLUME 

(Council of Europe, 2020: 62–66) mer detaljerade deskriptorer för specifika typer av produktiva 

kompetenser, såsom att beskriva en upplevelse, föra fram argument (t.ex. debattera), kreativt 

skrivande m.fl. 

 

Tabell 5: Allmän muntlig produktion  

(Europarådet, 2001, [2007]: 60, Council of Europe, 2020: 62) 

 ALLMÄN MUNTLIG PRODUKTION 

C2 Kan producera tydligt, flytande och välstrukturerat tal med en effektiv logisk struktur som 

hjälper mottagaren att uppfatta och komma ihåg viktiga punkter.  

C1 Kan ge tydliga, detaljerade beskrivningar och presentationer av komplicerade ämnen, där 

han/hon integrerar underteman, utvecklar särskilda punkter och avrundar med en lämplig 

slutsats.  
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B2 

Kan ge tydliga, systematiskt utformade beskrivningar och presentationer, där viktiga punkter 

lyfts fram på lämpligt sätt, och ge relevanta understödjande fakta.  

Kan ge tydliga, detaljerade beskrivningar och presentationer av en rad olika ämnen med 

anknytning till sitt intresseområde och utveckla och ge stöd för tankar med hjälp av 

understödjande detaljer och belysande exempel.  

B1 Kan relativt flytande ge en enkel beskrivning av ett av flera ämnen inom sitt intresseområde 

och presentera den i logisk följd. 

Kan förklara vad han/hon tycker om eller inte tycker om en sak. 

A2 Kan ge en enkel beskrivning eller presentation av människor, levnads- eller 

arbetsförhållanden, dagliga rutiner, vad han/hon tycker om eller inte tycker om etc. i form av 

korta, listade sekvenser av enkla fraser och meningar.  

A1 Kan producera enkla, huvudsakligen isolerade fraser om människor och platser. 

Pre-

A1 

Can produce short phrases about themselves, giving basic personal information (e.g., 

name, address, family, nationality). 

 

Tabell 6: Allmän skriftlig produktion  

(Europarådet, 2001, [2007]: 63, Council of Europe, 2020: 66) 

 ALLMÄN SKRIFTLIG PRODUKTION 

C2 Kan skriva tydliga, flytande och komplexa texter med en lämpliga och effektiv stil och en 

logisk disposition som underlättar för läsaren att ta fram det väsentliga.  

C1 Kan skriva tydliga, välstrukturerade texter om komplicerade ämnen, där viktiga frågor lyfts 

fram, och ganska utförligt utveckla och ge stöd för ståndpunkter med hjälp av 

understödjande detaljer, argument och belysande exempel, samt avrunda med en lämplig 

slutsats.  

Can employ the structure and conventions of a variety of genres, varying the tone, style and 

register according to addressee, text type and theme.  

B2 Kan skriva tydliga, detaljerade texter om flera ämnen med anknytning till sitt intresseområde 

samt sammanställa och utvärdera information och argument ur olika källor.  

B1 Kan skriva enkla, sammanhängande texter om flera kända ämnen inom sitt intresseområde, 

genom att sätta samman en rad korta, fristående element i en logisk följd.  

A2 Kan skriva en sekvens med enkla fraser och meningar sammanlänkade med enkla 

konnektiv som ”och”, ”men” eller ”därför att”.  
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A1 Can give information about matters of personal relevance (e.g., likes and dislikes, family, 

pets) using simple words/signs and basic expressions.  

Kan skriva enkla, fristående fraser och meningar.  

Pre-

A1 

Can give basic personal information (e.g., name, address, nationality), perhaps with the use 

of a dictionary.  

  

Även de produktiva (muntliga eller skriftliga) aktiviteterna ska svara mot kommunikativa 

behov i klassrumssituationen. I en klassrumssituation kan det t.ex. innebära att eleven läser 

högt, talar med stöd av anteckningar, presenterar en (muntlig eller skriftlig) text med hjälp av 

visuella hjälpmedel (diagram, bilder, tabeller etc.), spelar en inövad roll, talar spontant eller 

sjunger, men också att eleverna tränas att kommunicera sina önskemål eller reaktioner på den 

nivå de klarar av. För att öka elevernas motivation är det även här viktigt att dessa olika 

produktiva aktiviteter till en början behandlar teman som ligger nära elevernas egna intressen 

och deras egen vardag.   

Reflektera och diskutera  

• Vilka återkommande aktiviteter som stimulerar muntlig respektive skriftlig produktion 

genomför du i din undervisning? Diskutera med dina kollegor och dela tankar och idéer. 

• Vilka utmaningar upplever du med att få eleverna att använda målspråket muntligt? 

• Hur arbetar du med återkoppling på muntlig och skriftlig produktion? 

• Hur kan man arbeta för att tydliggöra elevernas progression när det gäller produktiva 

kompetenser? Diskutera och dela idéer. 

• Be eleverna föreslå exempel på ämnen som ligger nära deras egna intressen och deras 

egen vardag. Diskutera och dela idéer. 

• Hur skulle man kunna använda sociala medier för att arbeta med muntlig och skriftlig 

produktion? Diskutera och dela idéer. 

• Hur skulle du kunna använda elevernas flerspråkighet som utgångspunkt för att 

stimulera produktion på målspråket? Diskutera och dela idéer.  

• Gå tillbaka till avsnittet om referensramens handlingsorienterade språksyn och fundera 

på en uppgift i den andan som tränar produktiva kompetenser. Diskutera och dela idéer. 

• Vilka rutiner i klassrummet kan du utnyttja för att träna och befästa ord och fraser i 

muntlig och skriftlig produktion? Diskutera och dela idéer.  

Strategier för muntlig och skriftlig produktion  

För att göra sig förstådd i tal och skrift, gäller det att planera och agera strategiskt inför och 

under det att man talar eller skriver på målspråket. För språklärare är det en självklarhet att 

planera, dvs. kartlägga mottagarens språknivå inför valet av text eller att anpassa ordval och 

språklig komplexitet i kommunikation på målspråket. En inlärare som ska utveckla sitt språk i 

interaktion med andra behöver också lära sig att identifiera mottagare och bedöma 

läsarens/lyssnarens språknivå för att bli förstådd.  
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Strategiskt planerande handlar också om att förbereda sig för att framföra ett innehåll med fraser 

från den egna repertoaren. Det kan också handla om att vänja sig vid att använda kroppsspråket 

och en uppsättning gester för att stötta mottagarens förståelse. Genom att komplettera sitt tal 

med bilder, ljud eller videoklipp kan man underlätta ytterligare för mottagaren att förstå. 

Språkligt kan man förbereda sig för att använda synonymer, ge exempel och vid behov 

omformulera och förklara. Inför skriftlig produktion kan man arbeta med ordböcker för att 

samla de ord och fraser man behöver samt grammatiköversikter för att aktualisera viktiga 

grammatiska strukturer. Även i skriftlig produktion kan eleverna använda bilder och 

bildrubriker för att göra sin text mer begriplig. Man kan också förklara och exemplifiera i skrift 

för att göra en text tillgänglig för flera olika nivåer.  

Det är viktigt att få eleverna att inse att de inte (på väldigt länge) kommer att kunna uttrycka 

sig på ett nytt språk så som de kan uttrycka sig på sitt modersmål eller på engelska. Att först 

formulera (i huvudet) det man vill säga eller skriva på modersmålet för att sedan försöka 

översätta till målspråket kan skapa frustration och upplevelse av misslyckande. Eleverna bör 

hellre uppmuntras att använda de språkliga resurser som de har, om än begränsade, och att vara 

kreativa i sin användning samtidigt som de utökar sina resurser genom att lära sig nya ord och 

uttryck.  

Reflektera och diskutera  

Läs mer om produktionsstrategier i GERS (Europarådet, 2001: 64–66) och i Companion 

Volume (Council of Europe, 2020: 68–70). 

 

• Hur förbereder du dig själv när du ska tala eller skriva på målspråket? Delar du ditt sätt 

att förbereda dig med eleverna?  

• Har du återkommande rutiner som att samla ord, skriva mindmaps eller ta upp formella 

svårigheter som du vet kommer att dyka upp under aktiviteten? Diskutera och dela idéer. 

• Hur kan man förbereda eleverna inför aktiviteter som fokuserar på muntlig eller skriftlig 

produktion? Diskutera och dela idéer.  

• Hur skapas acceptans hos eleverna för att producera målspråk på en betydligt lägre nivå 

än den de är vana vid på modersmålet? Diskutera och dela idéer.    

Interaktion 

Med interaktion menar vi muntligt och/eller skriftligt informationsutbyte där minst två individer 

växlar mellan reception och produktion. Ett exempel på muntlig interaktion är inledningen av 

en lektion: man hälsar på varandra; läraren förklarar för eleverna vad som ska göras; läraren 

och eleverna ställer frågor och svarar. Interaktion är emellertid mer än att bara lyssna/läsa och 

tala/skriva: samtidigt som man lyssnar (eller läser) och väntar på att få ordet, försöker man 

förutse resten av det som ska sägas och förbereda ett svar. Att lära sig att interagera innebär 

följaktligen mer än att bara lära sig att ta emot och producera yttranden. 

Sedan referensramen publicerades 2001 har interaktion t.ex. i kommentarsfält eller chattar på 

internet vuxit väsentligt i omfattning och betydelse. Därför har man i Companion Volume 

(2020) utvecklat en ny kategori vid sidan av muntlig och skriftlig interaktion: online-
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interaktion. Som exempel ger vi Online conversation and discussion (tabell 9). För fler 

deskriptorer om online-interaktion, se Companion Volume (2020) s. 84–87.  

Deskriptorerna för allmän muntlig och skriftlig interaktion samt online-interaktion (se tabell 8, 

9 och 10) beskriver en progression från det att inläraren (på Pre-A1-nivå) kan interagera 

kortfattat och förmedla mycket enkel information om sig själv, till att hen (på C-nivå) kan 

interagera spontant, flytande, korrekt och effektivt inom olika områden. 

 

Tabell 7: Allmän muntlig interaktion  

(Europarådet, 2001, [2007]: 74, Council of Europe, 2020: 72) 

 ALLMÄN MUNTLIG INTERAKTION  

C2 Kan effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck och vet vilka associationer dessa ger. 

Kan förmedla nyanser med precision genom att, någorlunda korrekt, modifiera språket på 

en mängd olika sätt. Kan övervinna svårigheter genom att gå̊ tillbaka och omstrukturera det 

han/hon sagt så smidigt att samtalspartnern knappt märker det.  

C1 Kan uttrycka sig ledigt och spontant, praktiskt taget utan ansträngning. Har ett brett 

ordförråd och kan då han/hon saknar ord kringgå̊ detta genom att uttrycka sig på ett annat 

sätt. Söker inte alltför tydligt efter ord och uttryck eller använder sig av undvikandestrategier; 

endast begreppsmässigt komplicerade ämnesområden kan förhindra ett naturligt och 

flytande språk.  

B2 

Kan använda språket flytande, korrekt och effektivt inom en mängd olika allmänna, studie-, 

arbets- och fritidsrelaterade ämnen och förmedlar effektivt tankegången. Kan kommunicera 

spontant med god grammatisk behärskning utan att visa särskilt många tecken på̊ att 

han/hon behöver begränsa vad han/hon vill säga, och väljer en formalitetsnivå̊ som lämpar 

sig för situationen.  

Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction, and 

sustained relationships with users of the target language, quite possible without imposing 

strain on either party. Can highlight the personal significance of events and experiences, 

and account for and sustain views clearly by providing relevant explanations and 

arguments. 

B1 

Kan med viss tillförsikt uttala sig om fakta som rör kända rutinmässiga och icke-

rutinmässiga ämnen inom sitt intresse- och yrkesområde. Kan utbyta, kontrollera och 

bekräfta information, hantera mindre rutinmässiga situationer och förklara varför någonting 

utgör ett problem. Kan uttrycka tankar om mer abstrakta kulturella ämnen som filmer, 

böcker, musik etc.  

Kan utnyttja ett brett spektrum av enkelt språk för att hantera de flesta situationer som kan 

uppstå̊ vid resor. Kan oförberedd gå̊ in i ett samtal om kända ämnen, uttrycka personliga 

åsikter och utbyta information om ämnen som är välbekanta, av personligt intresse eller har 

anknytning till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser.  
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A2 

Kan interagera någorlunda ledigt i strukturerade situationer och korta samtal, under 

förutsättning att den andra personen hjälper till vid behov. Kan klara av enkla, rutinmässiga 

replikskiften utan alltför stor ansträngning, kan ställa och besvara frågor och utväxla tankar 

och information om kända ämnen i förutsägbara, vardagliga situationer.  

Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och 

omedelbart utbyte av information som rör arbete och fritid. Kan klara av mycket korta 

sociala samtal, men förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet.  

A1 Kan delta i enkla samtal, men kommunikationen är helt beroende av långsam repetition, 

omformuleringar och korrigeringar. Kan ställa och besvara enkla frågor och avge och 

bemöta enkla påståenden inom områden som rör omedelbara behov eller gäller mycket 

välkända ämnesområden.  

Pre-

A1 

Can ask and answer questions about themselves and daily routines, using short, formulaic 

expressions and relying on gestures to reinforce the information.  

  

Tabell 8: Allmän skriftlig interaktion  

(Europarådet, 2001, [2007]: 74, Council of Europe, 2020: 82)  

 ALLMÄN SKRIFTLIG INTERAKTION  

C2 Can express themselves in an appropriate tone and style in virtually any type of formal and 

informal interaction.  

C1 Kan uttrycka sig tydligt och exakt och relatera till mottagaren på̊ ett flexibelt och effektivt 

sätt.  

B2 Kan effektivt uttrycka nyheter och åsikter skriftligt och relatera till det som andra skriver. 

B1 

Kan förmedla information och tankar om både abstrakta och konkreta ämnen, kontrollera 

information och fråga om eller förklara problem förhållandevis exakt. 

Kan skriva personliga brev och anteckningar där han/hon ber om eller förmedlar enkel 

information av omedelbar betydelse och får fram det som han/hon anser vara viktigt. 

A2 Kan skriva korta, enkla anteckningar med fasta uttryck inom områden som rör omedelbara 

behov.  

A1 Kan skriftligt be om eller vidarebefordra personliga uppgifter. 

Pre-

A1 

Can convey basic information (e.g. name, address, family) in short phrases on a form or in a 

note, with the use of a dictionary.  
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Tabell 9: Online-interaction: Online conversation and discussion  

(Council of Europe, 2020: 85–86) 

 Online-interaction: Online conversation and discussion 

C2 Can express themselves with clarity and precision in real-time online discussion, adjusting 

language flexibly and sensitively to context, including emotional, allusive and joking usage.  

Can anticipate and deal effectively with possible misunderstandings (including cultural 

ones), communication issues and emotional reactions in an online discussion.  

Can easily and quickly adapt their register and style to suit different online environments, 

communication purposes and speech acts.  

C1 Can engage in real-time online exchanges with several participants, understanding the 

communicative intentions and cultural implications of the various contributions.  

Can participate effectively in live, online professional or academic discussion, asking for and 

giving further clarification of complex, abstract issues as necessary.  

Can adapt their register according to the context of online interaction, moving from one 

register to the other within the same exchange if necessary.  

Can evaluate, restate and challenge arguments in professional or academic live online chat 

and discussion.  

B2 

Can engage in online exchanges, linking their contributions to previous ones in the thread, 

understanding cultural implications and reacting appropriately.  

Can participate actively in an online discussion, stating and responding to opinions on topics 

of interest at some length, provided contributors avoid unusual or complex language and 

allow time for responses.  

Can engage in online exchanges between several participants, effectively linking their 

contributions to previous ones in the thread, provided a moderator helps manage the 

discussion.  

Can recognise misunderstandings and disagreements that arise in an online interaction and 

deal with them, provided the interlocutor(s) are willing to co-operate.  

B1 

Can engage in real-time online exchanges with more than one participant, recognising the 

communicative intentions of each contributor, but may not understand details or implications 

without further explanation.  

Can post online accounts of social events, experiences and activities referring to embedded 

links and media and sharing personal feelings.  

Can post a comprehensible contribution in an online discussion on a familiar topic of 

interest, provided they can prepare the text beforehand and use online tools to fill gaps in 

language and check accuracy.  

Can make personal online postings about experiences, feelings and events and respond 

individually to the comments of others in some detail, though lexical limitations sometimes 

cause repetition and inappropriate formulation.  
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A2+ Can introduce themselves and manage simple exchanges online, asking and answering 

questions and exchanging ideas on predictable everyday topics, provided enough time is 

allowed to formulate responses, and that they interact with one interlocutor at a time.  

Can make short descriptive online postings about everyday matters, social activities and 

feelings, with simple key details.  

Can comment on other people’s online postings, provided they are written/signed in simple 

language, reacting to embedded media by expressing feelings of surprise, interest and 

indifference in a simple way.  

A2 Can engage in basic social communication online (e.g., a simple message on a virtual card 

for special occasions, sharing news and making/confirming arrangements to meet).  

Can make brief positive or negative comments online about embedded links and media 

using a repertoire of basic language, though they will generally have to refer to an online 

translation tool and other resources.  

A1 Can formulate very simple messages and personal online postings as a series of very short 

sentences about hobbies, likes/dislikes, etc., relying on the aid of a translation tool.  

Can use formulaic expressions and combinations of simple words/signs to post short 

positive and negative reactions to simple online postings and their embedded links and 

media, and can respond to further comments with standard expressions of thanks and 

apology.  

Pre-

A1 

Can post simple online greetings, using basic formulaic expressions and emoticons.  

Can post online short simple statements about themselves (e.g., relationship status, 

nationality, occupation), provided they can select them from a menu and/or refer to an 

online translation tool.  

  

Eftersom språkundervisningen ska utgå från de kommunikativa behov som kan identifieras i 

det verkliga livet, är det självklart att arbeta med interaktion i klassrummet, men även med 

online-interaktion på internet och sociala medier. On-line-interaktion tar stor plats i våra liv 

idag och de flesta elever har god vana vid detta slags interaktion varför det är tacksamt att arbeta 

med även på ett främmande språk. 

Reflektera och diskutera  

• Klassrumsinteraktion på målspråket skapar mening: man interagerar på det språk som 

eleverna är på lektionen för att lära sig. Hur kan man använda detta autentiska tillfälle 

för att utveckla elevernas interaktiva kompetenser? Diskutera och dela idéer. 

• Hur kan man använda internet och sociala medier för att träna interaktion på 

målspråket? Diskutera och dela idéer. 

• Gå tillbaka till avsnittet om referensramens handlingsorienterade språksyn och fundera 

på en uppgift i den andan som tränar interaktiva kompetenser. Diskutera och dela idéer. 

• Vilka rutiner i klassrummet kan du utnyttja för att interagera på målspråket? Diskutera 

och dela idéer.  

 



 

 

25 

Strategier för interaktion 

Med ett handlingsorienterat förhållningssätt där fokus är autentisk kommunikation, behöver vi 

utveckla strategier för att interagera på målspråket. Companion Volume tar upp turtagning, dvs. 

att ta ordet, att fånga någons uppmärksamhet, inleda, uppehålla och avsluta ett inlägg i ett 

samtal. Turtagning innefattar också att kunna bryta in i ett samtal på ett lämpligt sätt. Vidare 

tar man upp samarbetsstrategier, dvs. hur man bekräftar en samtalspartner, hur man återkopplar 

och sammanfattar det som någon just har sagt samt hur man ber om förtydligande och hur man 

bjuder in andra talare i samtalet. Det finns endast få deskriptorer för interaktiva strategier på 

nybörjarnivå (se GERS, s. 83 och Companion Volume, s. 88–89), men man kan ändå 

medvetandegöra eleverna om enklare strategier för t.ex. turtagning såsom handuppräckning 

eller andra språkövergripande sätt att påkalla uppmärksamhet.   

En stor del av denna kunskap är pragmatisk och språkövergripande men det behövs också en 

språkspecifik vokabulär och språk- och kulturspecifika talhandlingar för att interagera. Vidare 

behöver vi ord för att bekräfta för den som talar att vi förstår eller att vi inte förstår så att hen 

kan omformulera sig, tala tydligare eller upprepa ett ord eller en fras. 

Reflektera och diskutera  

• Läs mer om strategier för interaktion i GERS (Europarådet, 2001 [2007]: 81–83) och 

Companion Volume (Council of Europe, 2020: 87–89). 

• Hur kan vi på olika sätt be om uppmärksamhet eller ta ordet? Samla tillsammans med 

kollegor/elever de gester och standardfraser som ni kan ha användning av. Leta upp 

exempel i filmer eller videoklipp. 

• Vilka enkla tekniker kan du föreslå eleverna att använda för att inleda eller avsluta ett 

samtal? Tänk på att gester, miner och kroppsspråk kan ackompanjera ord och uttryck. 

• Vilka språkspecifika ljud eller standardfraser kan man använda för att vinna tid att tänka 

om man vill behålla ordet? Leta upp exempel i filmer eller videoklipp. 

Mediering 

Den kommunikativa aktiviteten mediering omfattar dels (vidare)förmedling av information, 

eller betydelseinnehåll, dels anpassning av information för interaktion.  

(Vidare)förmedling syftar på situationer då man sammanfattar, återger, tolkar, översätter och 

förklarar ett innehåll för andra (eller för sig själv) antingen på målspråket eller på ett annat 

språk. Typiska exempel på förmedling av ett innehåll är tolkning och översättning, men det 

omfattar också en rad andra aktiviteter som kanske är mer vanliga i ett språkklassrum, t.ex. att 

skriva en sammanfattning, återge huvudpunkterna i en berättelse eller ett föredrag eller återge 

information som man har fått eller letat upp. Förmedling kan förekomma i uppgifter där elever 

i par eller grupp har olika information som de måste dela med sig av till varandra för att 

gemensamt lösa en uppgift. Ett exempel: två elever ska tillsammans lösa en uppgift av typen 

Finn fem fel och får varsin bild. Bilderna är identiska sånär som på fem detaljer: det kan t.ex. 

ligga fyra bananer på bordet på den ena bilden men bara tre på den andra. Eleverna har i uppgift 

att interagera för att finna de fem felen utan att titta på varandras bilder och måste för att lösa 

uppgiften förmedla innehållet på sin egen bild till den andre.    
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(Den här guiden är också ett exempel på mediering: vi sammanfattar i korthet innehållet i GERS 

och Companion Volume och ger några förklarande kommentarer som förhoppningsvis kan 

hjälpa lärare att använda referensramen.)    

Att anpassa för interaktion handlar om att skapa goda förutsättningar för samarbete och 

kommunikation. Man intar en aktiv och stöttande roll i samarbete med andra, man kan delta 

och låta andra delta i diskussion och grupparbete på ett konstruktivt sätt.  

När man medierar, antingen det är i form av (vidare)förmedling eller anpassning för interaktion, 

går man alltså in i rollen som en social aktör som bygger broar och hjälper till att konstruera 

och (vidare)förmedla ett meningsinnehåll. Mediering kan vara både språklig och kulturell, då 

man hjälper andra att förstå språkligt och kulturellt innehåll och att kommunicera med varandra. 

Lyckad mediering förutsätter språklig, social och kulturell kompetens.  

Vi kan också mediera inom ett och samma språk, t.ex. om en mer språkligt kompetent person 

förklarar en avancerad text för en annan. Ofta är undervisning ett slags mediering. I 

språkklassrummet är det naturligt att arbeta med mediering som på ett eller annat sätt involverar 

målspråket. I mediering kombinerar vi de övriga tre kommunikativa aktiviteterna, reception, 

produktion och interaktion. Man kan inte mediera utan att först ha förstått den aktuella 

informationen och man måste kunna producera språk för att kunna förmedla den. Slutligen 

måste man interagera med den eller dem som man förmedlar informationen till.  

 

Tabell 10: Overall mediation  

(Council of Europe, 2020: 91–92) 

 Overall mediation 

C2 Can mediate effectively and naturally, taking on different roles according to the needs of the 

people and situation involved, identifying nuances and undercurrents and guiding a 

sensitive or delicate discussion.  

Can explain in clear, fluent, well-structured language the way facts and arguments are 

presented, conveying evaluative aspects and most nuances precisely, and pointing out 

sociocultural implications (e.g., use of register, understatement, irony and sarcasm).  

C1 Can act effectively as a mediator, helping to maintain positive interaction by interpreting 

different perspectives, managing ambiguity, anticipating misunderstandings and intervening 

diplomatically in order to redirect the conversation.  

Can build on different contributions to a discussion, stimulating reasoning with a series of 

questions.  

Can convey clearly and fluently in well-structured language the significant ideas in long, 

complex texts, whether or not they relate to their own fields of interest, including evaluative 

aspects and most nuances.  
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B2 

Can establish a supportive environment for sharing ideas and facilitate discussion of 

delicate issues, showing appreciation of different perspectives, encouraging people to 

explore issues and adjusting sensitively the way they express things.  

Can build on others’ ideas, making suggestions for ways forward.  

Can convey the main content of well-structured but long and propositionally complex texts 

on subjects within their fields of professional, academic and personal interest, clarifying the 

opinions and purposes of speakers/signers. 

Can work collaboratively with people from different backgrounds, creating a positive 

atmosphere by providing support, asking questions to identify common goals, comparing 

options for how to achieve them and explaining suggestions for what to do next.  

Can further develop others’ ideas, pose questions that invite reactions from different 

perspectives and propose a solution or next steps.  

Can convey detailed information and arguments reliably, e.g., the significant point(s) 

contained in complex but well-structured texts within their fields of professional, academic 

and personal interest. 

B1 

Can collaborate with people from other backgrounds, showing interest and empathy by 

asking and answering simple questions, formulating and responding to suggestions, asking 

whether people agree, and proposing alternative approaches.  

Can convey the main points made in long texts expressed in uncomplicated language on 

topics of personal interest, provided they can check the meaning of certain expressions. 

Can introduce people from different backgrounds, showing awareness that some questions 

may be perceived differently, and invite other people to contribute their expertise and 

experience as well as their views.  

Can convey information given in clear, well-structured informational texts on subjects that 

are familiar or of personal or current interest, although lexical limitations cause difficulty with 

formulation at times. 

A2 

Can play a supportive role in interaction, provided other participants speak/sign slowly and 

that one or more of the participants helps them to contribute and to express their 

suggestions.  

Can convey relevant information contained in clearly structured, short, simple, informational 

texts, provided the texts concern concrete, familiar subjects and are formulated in simple 

everyday language. 

Can use simple words/signs to ask someone to explain something.  

Can recognise when difficulties occur and indicate in simple language the apparent nature 

of a problem.  

Can convey the main point(s) involved in short, simple conversations or texts on everyday 

subjects of immediate interest, provided these are expressed clearly in simple language. 
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A1 Can use simple words/signs and non-verbal signals to show interest in an idea.  

Can convey simple, predictable information of immediate interest given in short, simple 

signs and notices, posters and programmes. 

Pre-

A1 

No descriptors available 

 

Vilka slags medieringsaktiviteter som lämpar sig i klassrummet är avhängigt av elevernas 

språkliga nivå. På A-nivå kan eleverna mediera (till varandra) specifik information som de hittar 

på internet eller i broschyrer såsom tågtider, priser på kläder eller liknande. På A2 eller B-nivå 

kan de återberätta innehållet i t.ex. korta berättelser. På högre nivå kan de eventuellt analysera 

litterära texter. Tabell 11 återger referensramens skala över allmän övergripande 

medieringkompetens. I Companion Volume (Council of Europe, 2020: 90–117) finns ett stort 

antal detaljerade skalor med deskriptorer för olika typer av medieringsaktiviteter som att 

förklara data, översätta skriven text, leda grupparbete, ta anteckningar eller återkoppla på en 

litterär text.  

Reflektera och diskutera  

• Vilka uppgifter som du ger dina elever skulle kunna betecknas som mediering? 

Diskutera och dela exempel och idéer. 

• Kan du se någon likhet mellan mediering så som den beskrivs i referensramen och 

interkulturell förståelse och kompetens? Diskutera med dina kollegor. 

• En av de medierande aktiviteterna är att ”mediating concepts” och under den rubriken 

finns deskriptorskalan ”Collaborating to construct meaning” (sidan 110-111 i 

Companion Volume 2020). Vilken plats har aktiviteter som tas upp här i 

språkundervisningen? Dela exempel med varandra.  

• Läs deskriptorerna för ”Leading group work” på sidan 113 i Companion Volume 2020. 

På vilket sätt är deskriptorerna relevanta för dig som lärare i språkklassrummet? Vilka 

konkreta fraser och formuleringar på målspråket kan användas i ledning av grupparbete? 

Diskutera med dina kollegor. 

Strategier för mediering 

Även om eleverna kan involveras i medieringsaktiviteter från början, är det läraren som är den 

centrala förmedlaren/mediatorn i språkklassrummet: läraren presenterar och förklarar språkliga 

texter och tillrättalägger information för att elever ska kunna utveckla språkliga kompetenser i 

mer eller mindre kulturellt heterogena elevgrupper. De medieringsstrategier som presenteras i 

Companion Volume 2020 är därför mest aktuella för dig som lärare. Det finns detaljerade 

deskriptorer för hur man anknyter till tidigare kunskap (Linking to previous knowledge): man 

kan ställa frågor för att aktivera tidigare kunskap; göra jämförelser med tidigare kunskap; ge 

exempel och definitioner. Vidare finns deskriptorer för att anpassa språket (Adapting language) 

och för att bryta ner komplicerad information (Breaking down complicated information) 

(Council of Europe, 2020: 118–121).  
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Reflektera och diskutera  

Läs mer om medieringsstrategier i Companion Volume (Council of Europe 2020: 117ff). 

• Vilka strategier känner du igen från din egen roll som lärare i klassrummet? I vilken 

grad använder du, genomtänkt och medvetet, dessa strategier? 

• Kan några av medieringsstrategierna vara relevanta för eleverna? I så fall, i vilka 

situationer och på vilken nivå? 

Kommunikativa språkliga kompetenser 

Receptions-, produktions-, interaktions- och medieringsfärdigheter (läsa, lyssna, tala och 

skriva) kallas i referensramen för kommunikativa språkliga aktiviteter. Vidare tar 

referensramen upp kommunikativa språkliga kompetenser vilka beskrivs i tre kategorier: 

lingvistisk, sociolingvistisk och pragmatisk kompetens. Dessa tre kategorier är komponenter 

eller aspekter av det som vi kallar kommunikativa kompetenser. 

Med lingvistisk kompetens menar vi ordförråd, grammatik och uttal. Sociolingvistisk 

kompetens handlar om att kunna anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang: vilka 

tilltalsformer är lämpliga, hur formellt/informellt bör språket vara etc., men det rör sig också 

om kunskap om varieteter och dialekter samt om sociolekter, dvs. den språkliga variation som 

utmärker en social grupp. Pragmatisk kompetens handlar om att behärska språket i användning 

och delas i sin tur in i diskurskompetens och funktionskompetens: diskurskompetensen handlar 

bl.a. om att kunna skapa sammanhang i text och tal, t.ex. genom lämplig användning av 

avsnittsindelning och bindeord eller att kunna ta ordet i en diskussion eller öppna och avsluta 

ett samtal; funktionskompetensen handlar om att kunna utföra språkliga handlingar, t.ex. att be 

om råd, efterfråga information, förklara något, tacka ja eller nej eller presentera sig själv eller 

andra.  

I skalorna för reception, produktion, interaktion och mediering beskrivs olika aspekter av att 

använda språket. Pragmatisk kompetens täcks därför till stor del av dessa deskriptorer. Ett 

exempel är skalan för att ta ordet, som finns under muntlig interaktion, där man beskriver 

förmågan att inleda, bryta in i och avsluta ett samtal, vilket är en pragmatisk 

funktionskompetens.  

Deskriptorer för allmän lingvistisk och sociolingvistisk kompetens återges nedan i tabell 12 och 

13 nedan. Mer detaljerade skalor för lingvistisk kompetens, t.ex. lexikal (ordförråd), 

grammatisk, fonologisk (uttal) och ortografisk (stavning) kompetens finns i GERS 

(Europarådet, 2001 [2007]: 107–115) och COMPANION VOLUME (Council of Europe, 2020: 

131–136). Mer om sociolingvistisk kompetens finns att läsa i GERS (Europarådet, 2001 [2007]: 

115–119) och i Companion Volume (Council of Europe, 2020: 136–137). I GERS 

(Europarådet, 2001 [2007]: 119–125) och i Companion Volume (Council of Europe, 2020: 

137–142) hittar man också skalor för de delar av pragmatisk kompetens som inte täcks av 

skalorna för språkliga aktiviteter. 
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Tabell 11: Allmän språklig kompetens  

(Europarådet, 2001, [2007]: 107, Council of Europe, 2020: 130-131) 

 ALLMÄN SPRÅKLIG KOMPETENS  

C2 Behärskar en bred språklig repertoar väl och kan använda den till att formulera tankar 

exakt, betona vissa saker, få fram nyanser och undanröja tvetydigheter. Visar inga tecken 

på̊ att behöva begränsa det han/hon vill säga.  

C1 Can use a broad range of complex grammatical structures appropriately and with 

considerable flexibility.  

Kan välja en lämplig formulering från en bred språklig repertoar för att uttrycka sig tydligt 

utan att behöva begränsa det han/ hon vill säga.  

B2 

Kan uttrycka sig tydligt och utan att ge nämnvärt intryck av att behöva begränsa det 

han/hon vill säga.  

Har tillräckligt bred språklig repertoar för att kunna ge tydliga beskrivningar, uttrycka åsikter 

och utveckla argument utan att alltför uppenbart behöva leta efter ord. Kan använda vissa 

komplexa satskonstruktioner för att göra detta.  

B1 

Har tillräckligt stor språklig repertoar för att kunna beskriva oväntade situationer, förklara 

huvudpunkterna i en idé eller ett problem förhållandevis exakt och uttrycka tankar om 

abstrakta eller kulturella ämnen som musik och filmer.  

Har tillräckliga språkliga resurser för att klara sig och ett tillräckligt stort ordförråd för att 

uttrycka sig, om än ibland med viss tvekan och med hjälp av omformuleringar, om ämnen 

som familj, hobbyer, intressen, arbete, resor och aktuella händelser. Måste dock upprepa 

sig och har ibland Även svårt att formulera sig på grund av begränsningar i ordförrådet.  

A2 

Har ett grundläggande språkligt förråd som gör att han/hon kan hantera vardagssituationer 

med förutsägbart innehåll, även om han/hon i allmänhet måste kompromissa om budskapet 

och leta efter ord.  

Kan producera korta vardagsuttryck för att tillgodose enkla, konkreta behov: personlig 

information, dagliga rutiner, önskningar och behov, begäran om information. 

Kan använda grundläggande satsstrukturer och kommunicera med inlärda fraser, korta 

ordgrupper och fasta formuleringar om sig själv och andra, vad de gör, platser, ägodelar 

etc.  

Har ett begränsat förråd av korta inlärda fraser som täcker förutsägbara vardagssituationer. 

Avbrott och missuppfattningar uppstår ofta i andra situationer än vardagssituationer.  

A1 Har ett mycket grundläggande förråd av enkla uttryck om personliga detaljer och konkreta 

behov.  

Can use some basic structures in one-clause sentences with some omission or reduction of 

elements.  



 

 

31 

Pre-

A1 

Can use isolated words/signs and basic expressions in order to give simple information 

about themselves.  

  

Tabell 12: Sociolingvistisk kompetens  

(Europarådet, 2001, [2007]: 118, Council of Europe, 2020: 137) 

 Sociolingvistisk kompetens 

C2 Kan effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck och vet vilka associationer de ger. 

Förstår helt de sociolingvistiska och sociokulturella konsekvenserna av modersmålstalares 

språk och kan reagera i enlighet därmed. 

Kan effektivt fungera som tolk mellan målspråkstalare och personer från den egna 

språkgemenskapen, och ta hänsyn till sociokulturella och sociolingvistiska skillnader.  

C1 Kan känna igen ett stort antal idiomatiska uttryck och vardagliga uttryck samt känna igen 

stilskiftningar, även om han/ hon kan behöva få enstaka detaljer bekräftade, särskilt om 

dialekten är obekant. 

Can understand humour, irony and implicit cultural references and pick up nuances of 

meaning.  

Kan följa med i filmer där mycket slang och idiomatiskt språk används. 

Kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala ändamål, även för att ge uttryck för 

känslor och använda anspelningar och skämt.  

Can adjust their level of formality (register and style) to suit the social context: formal, 

informal or colloquial as appropriate, and maintain a consistent register.  

Can frame critical remarks or express strong disagreement diplomatically.  

B2 

Can with some effort keep up with and contribute to group discussions even when talk is 

fast and colloquial. 

Can recognise and interpret sociocultural/sociolinguistic cues and consciously modify their 

linguistic forms of expression in order to express themselves appropriately in the situation. 

Kan uttrycka sig på ett säkert, tydligt och artigt sätt på en formell eller informell stilnivå som 

lämpar sig för situationen och personen/personerna i fråga.  

Kan med viss ansträngning följa med i och bidra i gruppdiskussioner, även om talet är 

snabbt och talspråk används. 

Kan upprätthålla relationer till modersmålstalare utan att oavsiktligt roa eller irritera dem 

eller föranleda att de behöver uppföra sig annorlunda än de skulle med en annan 

modersmålstalare. 

Kan uttrycka sig på ett lämpligt sätt i olika situationer och undvika grova felformuleringar.  
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B1 Kan utföra och svara på̊ en rad olika språkliga funktioner och använda funktionernas 

vanligaste uttryck på̊ en neutral stilnivå. 

Känner till de viktigaste artighetskonventionerna och kan agera i enlighet med dessa. 

Känner till och ger akt på tecken på de viktigaste skillnaderna mellan den berörda och den 

egna språkgemenskapen när det gäller sedvänjor, bruk, attityder, värderingar och 

övertygelser.  

A2 

Kan utföra och svara på̊ grundläggande språkfunktioner, t.ex. informationsutbyte och 

förfrågningar, och uttrycka åsikter och attityder på̊ ett enkelt sätt. 

Kan klara sig i sociala sammanhang på ett enkelt men effektivt sätt genom att använda de 

enklaste vanliga uttrycken och följa grundläggande rutiner.  

Kan klara av mycket korta sociala samtal och använda enkla vardagliga hälsnings- och 

artighetsfraser. Kan ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter etc.  

A1 Kan etablera grundläggande social kontakt genom att använda enkla, vardagliga hälsnings- 

och avskedsfraser och kan presentera sig, säga tack, förlåt, ursäkta etc.  

Pre-

A1 

No descriptors available  

 

Referensramen är tydlig med att de tre aspekterna av språklig kompetens inte kan ses som 

separata enheter. De går in i varandra och samverkar. Ett vardagsnära exempel som illustrerar 

detta är om man ska beställa mat på en fransk restaurang. I den situationen måste språkbrukaren 

(restauranggästen) klara av att få kontakt med servitören för att beställa (pragmatisk 

kompetens), inleda med ett passande tilltal, som Madame eller Monsieur, och tilltala med vous 

(ni) i stället för tu (du) (sociolingvistisk kompetens) samt böja verb, kunna de ord som behövs 

och veta hur man uttalar dem (lingvistisk kompetens). 

Traditionellt har man ibland i skolan arbetat med lingvistisk kompetens isolerat från 

kommunikativa aktiviteter och uppgifter. I enlighet med referensramens och de svenska 

styrdokumentens handlingsorienterade språksyn (se sidan 6) bör man arbeta med ordförråd, 

grammatik och uttalsregler i direkt anslutning till kommunikativa aktiviteter och uppgifter; de 

ska inte läras in isolerat utan genom användning i kommunikativa situationer. Genom att 

använda språket tränar man sociolingvistiska och pragmatiska kompetenser och befäster sina 

lingvistiska kompetenser, inte sällan med hjälp av sin samtalspartner. Det är också när man 

använder språket som man upptäcker sina kunskapsluckor och finner motivation att arbeta mer 

med att lära sig ord, uttryck och grammatiska strukturer. 

Att använda språkliga kompetenser i olika verkliga situationer är alltså grundläggande i en 

handlingsorienterad språksyn. Eleverna ska genomföra handlingar och lösa uppgifter på 

målspråket och måste då använda sina språkliga kompetenser. Att lära sig listor med ord eller 

göra grammatiska ifyllningsövningar bedöms ha ett begränsat värde om inte de inlärda orden 

och grammatikreglerna också används i en kommunikativ aktivitet. I det handlingsorienterade 

perspektiv som referensramen representerar hävdar man att kompetens endast existerar i 
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handling: The view taken is that, in an action-oriented approach, competence exists only in 

action (Council of Europe, 2020: 138). 

När språkläraren planerar sin undervisning är det viktigt att inte alltid utgå från ett grammatiskt 

fenomen utan från en kommunikativ handlingsorienterad (och gärna autentisk) situation. Det är 

emellertid inte möjligt att bara arbeta med autentiska kommunikationssituationer i 

klassrummet: vi måste acceptera den konstruerade situation där vi förväntas kommunicera i 

klassrummet på ett språk som vi alla behärskar sämre än det gemensamma starkaste språket. 

Ibland behöver vi simulera och använda rollspel för att träna och eleverna har sällan problem 

med detta eftersom målet är verklig kommunikation på målspråket.  

Reflektera och diskutera 

• Hur kan du arbeta med ordförråd inom ramen för en handlingsorienterad kommunikativ 

aktivitet? Skapa en aktivitet eller en uppgift (receptiv, produktiv, interaktiv eller 

medierande) för en tänkt elevgrupp där du särskilt fokuserar på ordinlärning. Dela idéer 

med dina kollegor. 

• Hur kan du arbeta med ett grammatiskt fenomen inom ramen för en handlingsorienterad 

kommunikativ aktivitet? Skapa en aktivitet eller en uppgift (receptiv, produktiv, 

interaktiv eller medierande) för en tänkt elevgrupp där du särskilt fokuserar på ett 

grammatiskt fenomen. Dela idéer med dina kollegor. 

• Hur kan du arbeta med uttal inom ramen för en handlingsorienterad kommunikativ 

aktivitet? Skapa en aktivitet eller en uppgift (receptiv, produktiv, interaktiv eller 

medierande) för en tänkt elevgrupp där du särskilt fokuserar på uttal. Dela idéer med 

dina kollegor. 

• Analysera planeringen för respektive aktivitet eller uppgift ovan och notera vilka olika 

sociolingvistiska och pragmatiska kompetenser som behöver belysas för att genomföra 

dem. Diskutera och dela idéer med dina kollegor. 

Referensramen i klassrummet 

Med hjälp av referensramen kan du öka din egen och dina elevers medvetenhet om den egna 

språkutvecklingen. Börja med de exempel på deskriptorer som finns i den här guiden och 

använd dem för att bedöma din egen och dina elevers olika språkliga kompetenser i det aktuella 

undervisningsspråket: välj en skala i taget och reflektera för dig själv eller utvärdera 

tillsammans med elever eller kollegor: 

• På vilken nivå på skalan bedömer du att du själv befinner dig? 

• På vilken nivå bedömer du att de flesta av eleverna i någon av dina grupper befinner 

sig? Ge gärna konkreta exempel på vad de kan göra för att förklara och exemplifiera 

dina slutsatser. 

• Diskutera med dina kollegor i engelska och moderna språk och jämför era olika 

grupper. 

• Identifiera likheter och skillnader mellan de olika skolspråken (engelska moderna 

språk, modersmål) och/eller mellan olika elevgrupper. 
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• Låt elever bedöma sin nivå i undervisningsspråket och jämföra med svenska eller med 

sitt modersmål om de har ett annat modersmål än svenska. 

• Gå eventuellt tillbaka till originaldokumenten och utvärdera dina egna och elevernas 

kompetenser mer i detalj när det gäller olika kompetenser.  

Arbeta med språklig medvetenhet 

I Referensramen hittar du användbara ord och begrepp för att tala om lärande, undervisning 

och bedömning av språk. Genom att integrera referensramen i språkundervisningen, kan du 

bidra till att öka elevernas språkliga medvetenhet och därmed underlätta deras lärande. 

Deskriptorernas kan göra-formuleringar är relativt konkreta mål som eleverna bör kunna 

relatera till. Vi har redan tidigare nämnt att det är både mer meningsfullt och mer motiverande 

för individen att peka på vad hen kan än på vad hen inte kan.  

Du kan också använda referensramen för att tydliggöra viktiga samband mellan kunskapsmål, 

undervisning och bedömning: Erickson (2016: 9) påpekar att ”[e]lever ska inte behöva gissa 

vad kunskapen handlar om eller hur den värderas”. Enskilda deskriptorer bör inte betraktas som 

check-listor men går ändå utmärkt att använda i undervisningen för att tydliggöra för eleverna 

varför vi gör det vi gör och på vilka grunder du bedömer deras prestationer. Ju mer du som 

lärare kan konkretisera och specificera deskriptorerna, desto lättare blir det för eleven att 

relatera den till sin egen kunskap. Erickson (2016: 9) understryker vidare att ”det som bedöms 

måste ha tydlig och god förankring i den ämnes- och kunskapssyn som uttrycks i 

styrdokumenten, bedömningar måste präglas av stringens och konsekvens, den etiska aspekten 

måste vara tydlig och respekt genomsyra hela processen” (Erickson, 2016:9). 

Förslag till aktivitet för att öka elevernas språkliga medvetenhet 

Vi börjar med ett exempel på deskriptorer för muntlig produktion, under rubriken Längre 

monolog: beskriva en upplevelse (se tabell 14 nedan). Vi tittar närmare på Pre-A1, A1 och A2, 

nivåer som oftast är aktuella i moderna språk i svensk grundskola och gymnasieskola men 

uppgiften kan även genomföras med mer avancerade elever. 

Presentera deskriptorerna för eleverna. Ge dem i uppgift (enskilt eller parvis) att själva bedöma 

i vilken ruta de befinner sig. Låt dem ”bevisa” detta genom att tala med utgångspunkt i t.ex. en 

bild (med en person, en situation eller en plats) eller ett videoklipp. 

Be eleverna att ge exempel på uppgifter (som ni har gjort) för att arbeta med någon av de 

specifika kan göra-innehållen. Be dem vara kreativa och föreslå uppgifter som skulle få dem 

att börja arbeta med ett kan göra-innehåll ovanför deras egen nivå. 

Låt dem slutligen fundera över: 

• vad deskriptorerna säger om förberett eller spontant språk,  

• vad deskriptorerna säger om kroppsspråk samt  

• vad deskriptorerna säger om grammatik (t.ex. negation, jämförelse, tempus), 
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Tabell 13: Längre monolog: beskriva en upplevelse, Pre-A1–A2  

(Europarådet, 2001, [2007]: 60, Council of Europe, 2020: 63) 

 LÄNGRE MONOLOG: beskriva en upplevelse  

A2 

Kan berätta en historia eller beskriva något genom enkla punkter. 

Kan beskriva aspekter av sin vardagsmiljö, t.ex. människor, platser och arbets- eller 
studieerfarenheter. 

Kan ge korta, grundläggande beskrivningar av händelser och aktiviteter. 

Kan beskriva planer och uppgörelser, vanor och rutiner, tidigare aktiviteter och personliga 
erfarenheter. 

Kan använda ett enkelt, beskrivande språk till att kortfattat uttala sig om och jämföra objekt 
och ägodelar. 

Kan förklara vad han/hon tycker om eller inte tycker om en sak. 

Kan beskriva sin familj, bostadsförhållanden, utbildningsbakgrund, nuvarande eller senaste 
anställning. 

Kan beskriva människor, platser och ägodelar på ett enkelt sätt. 

Can express what they are good at and not so good at (e.g., sports, games, skills, subjects). 

Can briefly describe what they plan to do at the weekend or during the holidays. 

A1 Kan beskriva sig själv, vad han/hon gör och var han/hon bor. 

Can describe simple aspects of their everyday life in a series of simple sentences, using 
simple words/signs and basic phrases, provided they can prepare in advance. 

Pre-
A1 

Can describe themselves (e.g., name, age, family), using simple words/signs and formulaic 
expressions, provided they can prepare in advance. 

Can express how they are feeling using simple adjectives like “happy” or “tired”, 
accompanied by body language. 

 

Ytterligare ett exempel men för mediering. Mediering kräver ofta relativt goda språkkunskaper, 

varför det på flera områden saknas deskriptorer för A-nivån (nybörjare). Exempel nedan (tabell 

15) Relaying specific information (in speech or sign/ in writing) under huvudrubriken 

Mediating a text har deskriptorer på nybörjarnivå. 

Presentera deskriptorerna för eleverna. Ge dem i uppgift (enskilt eller parvis) att själva bedöma 

i vilken ruta de befinner sig. Låt dem ”bevisa” detta genom att mediera information som nämns 

i deskriptorerna. 

Be dem att ge exempel på uppgifter (som ni har gjort) som tränar någon av de specifika kan-

innehållen. Be dem vara kreativa och föreslå uppgifter som skulle få dem att börja arbeta med 

ett kan-innehåll ovanför deras egen nivå. 

Låt dem slutligen fundera över: 

• vad deskriptorerna säger om bildstöd, 
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• vad deskriptorerna säger om det innehåll som man förväntas kunna mediera på olika 

nivåer samt 

• var deskriptorerna tar upp om talhastighet, tydlighet och upprepning. 

 

Tabell 14: Relaying specific information in speech or sign, Pre-A1–A2 

(Council of Europe, 2020: 95) 

 Relaying specific information in speech 

or sign 

Relaying specific information in writing 

A2 

Can relay (in Language B) the point made 

in a clear announcement (in Language A) 

concerning familiar everyday subjects, 

though they may have to simplify the 

message and search for words/signs. 

Can relay (in Language B) specific, relevant 

information contained in short, simple texts, 

labels and notices (in Language A) on 

familiar subjects. 

Can relay in writing (in Language B) specific 

information contained in short simple 

informational texts (in Language A), provided 

the texts concern concrete, familiar subjects 

and are composed in simple everyday 

language. 

 

Can relay (in Language B) the point made 

in short, clear, simple messages, 

instructions and announcements, provided 

these are expressed slowly and clearly in 

simple language (in Language A). 

Can relay (in Language B) in a simple way 

a series of short, simple instructions, 

provided the original (in Language A) is 

clearly and slowly articulated. 

Can list (in Language B) the main points of 

short, clear, simple messages and 

announcements (given in Language A), 

provided they are clearly and slowly 

articulated. 

Can list (in Language B) specific information 

contained in simple texts (in Language A) on 

everyday subjects of immediate interest or 

need. 

A1 

Can relay (in Language B) simple, 

predictable information about times and 

places given in short, simple statements 

(delivered in Language A). 

Can list (in Language B) names, numbers, 

prices and very simple information of 

immediate interest in oral texts (in Language 

A), provided the articulation is very slow and 

clear, with repetition. 

Pre

-A1 

Can relay (in Language B) simple 

instructions about places and times (given 

in Language A), provided these are 

repeated very slowly and clearly. 

Can relay (in Language B) very basic 

information (e.g., numbers and prices) from 

short, simple, illustrated texts (in Language 

A). 

Can list (in Language B) names, numbers, 

prices and very simple information from texts 

(in Language A) that are of immediate interest, 

that are composed in very simple language 

and contain illustrations. 
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Den europeiska språkportfolion 

Den europeiska språkportfolion (ESP) är framtagen av Europarådet, se t.ex. Little (2009). Det 

är ett verktyg som har utvecklats bland annat för att göra det lättare för lärare att implementera 

referensramen i undervisningen. Med portfolion kan eleverna utveckla en medvetenhet om sin 

egen språkinlärning genom att reflektera kring hur man lär sig språk och vad det innebär att 

kunna ett språk. Äldre elever kan använda sin samlade dokumentation inför studier utomlands 

eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom, utan är 

ett komplement till formella examina. 

Språkportfolion bygger på 2001 års version av referensramen där språkanvändning delades in 

i fem kommunikativa färdigheter: läsning, hörförståelse, skrivande, muntlig produktion och 

muntlig interaktion och inte som i uppdateringarna, i fyra kommunikativa aktiviteter: reception, 

produktion, interaktion och mediering.   

Språkportfolion är användbar för lärare och elever även om den inte återspeglar den senaste 

utvecklingen när det gäller indelningen av olika typer av språkanvändning. De fem 

kommunikativa färdigheter som är centrala i pärmen återfinns alla i de fyra aktivitetstyperna 

från den uppdaterade referensramen. 

Språkportfolion finns i tre utgåvor i Sverige, en för 6–12 år, en för 12–16 och en för 16+. De 

består av tre delar: ett språkpass, en språkbiografi och en dossier. I språkpasset dokumenterar 

eleven vilka språk hen kan, hur väl hen behärskar dessa och var hen har lärt sig dem. Eleven 

dokumenterar också sin språkliga utveckling och sin språkpraktik. I språkbiografin planerar, 

bedömer och reflekterar eleven kring sitt lärande och sina kulturella erfarenheter. Materialet 

innehåller stöd för planering och utvärdering, som hjälper eleven med de egna målen. I 

biografin ingår också checklistor som kan ge både lärare och elev en uppfattning om var eleven 

befinner sig i sin språkutveckling och vad eleven kan behöva utveckla. I dossiern samlar eleven 

ett urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, bilder, skriftliga, inspelade eller 

filmade redovisningar samt för äldre elever även betyg och intyg. Läs mer om Språkportfolion 

på Skolverket.se, sök efter Europeiska språkportfolion. 

Avslutning 

Som vi nämnde inledningsvis är referensramen (GERS 2001 och Companion Volume, 2020) 

inte ett styrdokument i den svenska skolan: när språklärare planerar för undervisning och 

elevers lärande ska Skolverkets kurs- och ämnesplaner beaktas och när elevers språkliga 

kompetenser bedöms är det respektive ämnes betygskriterier och kriterier för bedömning som 

gäller. För alla som ur olika aspekter sysslar med språkundervisning och lärande utgör 

referensramen emellertid en mycket värdefull resurs då den är förhållandevis konkret och 

användbar som inspiration och ett stöd i arbetet med att utveckla elevers allsidiga språkliga 

kompetenser. 

Som ofta när det gäller kunskapsutvecklande arbete är referensramen inte ett alldeles 

okontroversiellt dokument: den kunskapssyn som präglar CEFR problematiseras, den empiri 

som ligger till grund för utformandet av deskriptorerna ifrågasätts och sedan publikationen 
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2001, diskuteras också hur deskriptorerna (inte) ska användas, se t.ex. Erickson & Pakula 

(2017).   

På  Europarådets webbsida för referensramen (CEFR) finns information och resurser med 

anknytning till referensramen och vid European Centre for Modern Languages, ECML 

presenteras regelbundet de språkprojekt som genomförs i centrets regi. Där presenteras också 

aktuella publikationer och annonseras webbinarier men även kurser och workshops för lärare 

och lärarutbildare på plats i Graz i Österrike.  

Vi hoppas att lärarguiden ska inspirera till kollegialt lärande kring referensramen och ge 

språklärare fördjupade kunskaper om kommunikativa kompetenser som gynnar 

språkundervisning och elevernas lärande.  
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Bilaga 1.1: Kommunikativa aktiviteter och språkliga kompetenser samlade per nivå Pre-A, A1 och 

A2. 

 
Pre-A1 A1 

A2 

A2.1 A2.2 

Reception  
höra 

Can understand short, very simple 
questions and statements, 
provided they are delivered slowly 
and clearly and accompanied by 
visuals or manual gestures to 
support understanding and 
repeated if necessary.  
Can recognise everyday, familiar 
words/signs, provided they are 
delivered clearly and slowly in a 
clearly defined, familiar everyday 
context.  
Can recognise numbers, prices, 
dates and days of the week, 
provided they are delivered slowly 
and clearly in a defined, familiar 
everyday context. 

Kan följa med i tal som är 
mycket långsamt och tydligt och 
som innehåller långa pauser så 
att han/hon hinner följa med och 
kan förstå. 

Kan förstå fraser och uttryck 
som gäller mycket bekanta 
saker (t.ex. information om sig 
själv och sin familj, inköp, 
närmiljö och arbete) under 
förutsättning att talet är tydligt 
och långsamt.  

Kan förstå tillräckligt för att kunna 
klara av konkreta behov i 
vardagslivet under förutsättning 
att talet är tydligt och långsamt.  

Audio-visual 
compre-
hension  
 
Watching TV, 
film and 
video 

Can identify the subject of a video 
document on the basis of visual 
information and previous 
knowledge. 

Can recognise familiar 
words/signs and phrases and 
identify the topics in headline 
news summaries and many of 
the products in advertisements, 
by exploiting visual information 
and general knowledge.  

Can follow changes of topic of 
factual TV news items, and form 
an idea of the main content.  

Can identify the main point of TV 
news items reporting events, 
accidents, etc. where the visuals 
support the commentary.  
Can follow a TV commercial or a 
trailer for or scene from a film, 
understanding what topic(s) are 
concerned, provided the images 
are a great help in understanding 
and the delivery is clear and 
relatively slow. 
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Reception  
läsa 

Can recognise familiar 
words/signs accompanied by 
pictures, such as a fast-food 
restaurant menu illustrated with 
photos or a picture book using 
familiar vocabulary. 

Kan förstå mycket korta, enkla 
texter, en fras åt gången, och 
känna igen namn, ord och 
elementära uttryck. Läser om vid 
behov.  

Kan förstå korta, enkla texter 
som innehåller de vanligaste 
orden, inbegripet vissa 
gemensamma internationella 
ord. 

Kan förstå korta, enkla texter 
om kända konkreta ämnen som 
består av högfrekvent språk 
som hör till vardag och arbete.  

Produktion 
tala 

Can produce short phrases about 
themselves, giving basic personal 
information (e.g., name, address, 
family, nationality). 

Kan producera enkla, 
huvudsakligen isolerade fraser 
om människor och platser. 

Kan ge en enkel beskrivning eller presentation av människor, 
levnads- eller arbetsförhållanden, dagliga rutiner, vad han/hon tycker 
om eller inte tycker om etc. i form av korta, listade sekvenser av enkla 
fraser och meningar. 

Produktion 
skriva 

Can give basic personal 
information (e.g., name, address, 
nationality), perhaps with the use 
of a dictionary. 

Can give information about 
matters of personal relevance 
(e.g., likes and dislikes, family, 
pets) using simple words/signs 
and basic expressions.  
Kan skriva enkla, fristående 
fraser och meningar. 

Kan skriva en sekvens med enkla fraser och meningar 
sammanlänkade med enkla konnektiv som ”och”, ”men” eller ”därför 
att”. 

Muntlig  
interaktion 

Can ask and answer questions 
about themselves and daily 
routines, using short, formulaic 
expressions and relying on 
gestures to reinforce the 
information.  

Kan delta i enkla samtal, men 
kommunikationen är helt 
beroende av långsam repetition, 
omformuleringar och 
korrigeringar.  
Kan ställa och besvara enkla 
frågor och avge och bemöta enkla 
påståenden inom områden som 
rör omedelbara behov eller gäller 
mycket välkända ämnesområden.  

Kan kommunicera i enkla och 
rutinmässiga sammanhang som 
kräver ett enkelt och omedelbart 
utbyte av information som rör 
arbete och fritid.  
Kan klara av mycket korta 
sociala samtal, men förstår i 
allmänhet inte tillräckligt för att 
själv hålla liv i samtalet.  

Kan interagera någorlunda ledigt i 
strukturerade situationer och korta 
samtal, under förutsättning att den 
andra personen hjälper till vid 
behov.  
Kan klara av enkla, rutinmässiga 
replikskiften utan alltför stor 
ansträngning, kan ställa och 
besvara frågor och utväxla tankar 
och information om kända ämnen 
i förutsägbara, vardagliga 
situationer. 

Skriftlig 
interaktion 

Can convey basic information 
(e.g. name, address, family) in 
short phrases on a form or in a 
note, with the use of a dictionary.  

Kan skriftligt be om eller 
vidarebefordra personliga 
uppgifter. 

Kan skriva korta, enkla anteckningar med fasta uttryck inom områden 
som rör omedelbara behov.  



 

 

3 

On-line- 
interaktion 

Can post simple online greetings, 
using basic formulaic expressions 
and emoticons.  
Can post online short simple 
statements about themselves 
(e.g., relationship status, 
nationality, occupation), provided 
they can select them from a menu 
and/or refer to an online 
translation tool. 

Can formulate very simple 
messages and personal online 
postings as a series of very short 
sentences about hobbies, 
likes/dislikes, etc., relying on the 
aid of a translation tool.  
Can use formulaic expressions 
and combinations of simple 
words/signs to post short positive 
and negative reactions to simple 
online postings and their 
embedded links and media, and 
can respond to further comments 
with standard expressions of 
thanks and apology. 

Can engage in basic social 
communication online (e.g., a 
simple message on a virtual card 
for special occasions, sharing 
news and making/confirming 
arrangements to meet).  
Can make brief positive or 
negative comments online about 
embedded links and media using 
a repertoire of basic language, 
though they will generally have to 
refer to an online translation tool 
and other resources.  

Can introduce themselves and 
manage simple exchanges online, 
asking and answering questions 
and exchanging ideas on 
predictable everyday topics, 
provided enough time is allowed 
to formulate responses, and that 
they interact with one interlocutor 
at a time.  
Can make short descriptive online 
postings about everyday matters, 
social activities and feelings, with 
simple key details.  
Can comment on other people’s 
online postings, provided they are 
written/signed in simple language, 
reacting to embedded media by 
expressing feelings of surprise, 
interest and indifference in a 
simple way. 

Mediering No descriptors available Can use simple words/signs and 
non-verbal signals to show 
interest in an idea.  
Can convey simple, predictable 
information of immediate interest 
given in short, simple signs and 
notices, posters and programmes. 

Can use simple words/signs to 
ask someone to explain 
something.  
Can recognise when difficulties 
occur and indicate in simple 
language the apparent nature of a 
problem.  
Can convey the main point(s) 
involved in short, simple 
conversations or texts on 
everyday subjects of immediate 
interest, provided these are 
expressed clearly in simple 
language. 

Can play a supportive role in 
interaction, provided other 
participants speak/sign slowly and 
that one or more of the 
participants helps them to 
contribute and to express their 
suggestions.  
Can convey relevant information 
contained in clearly structured, 
short, simple, informational texts, 
provided the texts concern 
concrete, familiar subjects and are 
formulated in simple everyday 
language. 
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Språklig 
kompetens 

Can use isolated words/signs and 
basic expressions in order to give 
simple information about 
themselves.  

Har ett mycket grundläggande 
förråd av enkla uttryck om 
personliga detaljer och konkreta 
behov.  
Can use some basic structures in 
one-clause sentences with some 
omission or reduction of elements.  

Kan producera korta 
vardagsuttryck för att tillgodose 
enkla, konkreta behov: personlig 
information, dagliga rutiner, 
önskningar och behov, begäran 
om information. 
Kan använda grundläggande 
satsstrukturer och kommunicera 
med inlärda fraser, korta 
ordgrupper och fasta 
formuleringar om sig själv och 
andra, vad de gör, platser, 
ägodelar etc.  
Har ett begränsat förråd av korta 
inlärda fraser som täcker 
förutsägbara vardagssituationer. 
Avbrott och missuppfattningar 
uppstår ofta i andra situationer än 
vardagssituationer.  

Har ett grundläggande språkligt 
förråd som gör att han/hon kan 
hantera vardagssituationer med 
förutsägbart innehåll, även om 
han/hon i allmänhet måste 
kompromissa om budskapet och 
leta efter ord.  

Socio-
lingvistisk 
kompetens 

No descriptors available Kan etablera grundläggande 
social kontakt genom att använda 
enkla, vardagliga hälsnings- och 
avskedsfraser och kan presentera 
sig, säga tack, förlåt, ursäkta etc.  

Kan klara av mycket korta sociala 
samtal och använda enkla 
vardagliga hälsnings- och 
artighetsfraser.  
Kan ge och svara på 
uppmaningar, inbjudningar och 
ursäkter etc.  

Kan utföra och svara på̊ 
grundläggande språkfunktioner, 
t.ex. informationsutbyte och 
förfrågningar, och uttrycka åsikter 
och attityder på̊ ett enkelt sätt. 
Kan klara sig i sociala 
sammanhang på ett enkelt men 
effektivt sätt genom att använda 
de enklaste vanliga uttrycken och 
följa grundläggande rutiner.  

 
Pre-A1 A1 

A2.1 A2.2 

A2 

 



 

 

5 

Bilaga 1.2: Kommunikativa aktiviteter och språkliga kompetenser samlade per nivå B1 och B2. 

 B1 B2 

B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 

Reception  
höra 

Kan förstå huvudinnehållet i 
tydligt standardspråk som gäller 
bekanta saker som man 
regelbundet stöter på i arbete, i 
skola, på fritid etc., inbegripet 
korta berättelser. 

Kan förstå okomplicerad 
sakinformation som gäller 
vardagslivet eller arbetet, både i 
fråga om allmänt innehåll och 
specifika detaljer, under 
förutsättning att talet är tydligt 
och att talaren har en allmänt 
känd accent. 

Kan förstå huvudpunkterna i 
innehållsmässigt och språkligt 
komplext tal som gäller både 
konkreta och abstrakta ämnen 
och som framförs på̊ 
standarddialekt, inbegripet 
fackmässiga diskussioner inom 
det egna specialområdet.  
Kan följa en längre muntlig 
framställning och komplicerad 
argumentation under 
förutsättning att ämnet är 
någorlunda bekant och att 
anförandets inriktning är tydligt 
markerad. 

Kan förstå̊ talat standardspråk, i 
direktkontakt eller utsänt, både 
när det gäller kända och okända 
ämnen som man normalt möter i 
privatlivet, i samhällslivet, vid 
studier eller i yrkeslivet. Endast 
extremt bakgrundsljud, oklar 
samtalsstruktur och/eller 
idiomatisk språkanvändning 
påverkar förmågan att förstå̊. 

Audio-
visual 
compre-
hension  
 
Watching 
TV, film and 
video 

Can follow many films in which 
visuals and action carry much of 
the storyline, and which are 
delivered clearly in 
straightforward language.  
Can catch the main points in TV 
programmes on familiar topics 
when the delivery is relatively 
slow and clear. 

Can understand a large part of 
many TV programmes on topics 
of personal interest such as 
interviews, short lectures and 
news reports when the delivery 
is relatively slow and clear. ´ 

Can understand most TV news 
and current affairs programmes.  
Can understand 
documentaries, live interviews, 
talk shows, plays and the 
majority of films in the standard 
form of the language or a 
familiar variety. 

Can extract the main points from 
the arguments and discussions in 
news and current affairs 
programmes. 

Reception  
läsa 

Kan läsa okomplicerade faktatexter med anknytning till sitt område 
och sina intressen med en tillfredsställande förståelsenivå. 

Kan läsa med stor självständighet och anpassa lässätt och 
läshastighet efter olika texter och syften, och använda lämpliga 
referenskällor selektivt.  
Har ett stort aktivt ordförråd för läsning, men har ibland vissa 
problem med mindre vanliga idiom. 
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Produktion 
tala 

Kan relativt flytande ge en enkel beskrivning av ett av flera ämnen 
inom sitt intresseområde och presentera den i logisk följd. 
Kan förklara vad han/hon tycker om eller inte tycker om en sak. 
. 

Kan ge tydliga, detaljerade 
beskrivningar och 
presentationer av en rad olika 
ämnen med anknytning till sitt 
intresseområde och utveckla 
och ge stöd för tankar med 
hjälp av understödjande detaljer 
och belysande exempel. 

Kan ge tydliga, systematiskt 
utformade beskrivningar och 
presentationer, där viktiga 
punkter lyfts fram på lämpligt 
sätt, och ge relevanta 
understödjande fakta. 

Produktion 
skriva 

Kan skriva enkla, sammanhängande texter om flera kända ämnen 
inom sitt intresseområde, genom att sätta samman en rad korta, 
fristående element i en logisk följd. 

Kan skriva tydliga, detaljerade texter om flera ämnen med anknytning 
till sitt intresseområde samt sammanställa och utvärdera information 
och argument ur olika källor. 

Muntlig  
interaktion 

Kan utnyttja ett brett spektrum av 
enkelt språk för att hantera de 
flesta situationer som kan uppstå̊ 
vid resor. Kan oförberedd gå̊ in i 
ett samtal om kända ämnen, 
uttrycka personliga åsikter och 
utbyta information om ämnen 
som är välbekanta, av personligt 
intresse eller har anknytning till 
vardagslivet, t.ex. familj, 
fritidsintressen, arbete, resor och 
aktuella händelser. 

Kan med viss tillförsikt uttala sig 
om fakta som rör kända 
rutinmässiga och icke-
rutinmässiga ämnen inom sitt 
intresse- och yrkesområde. Kan 
utbyta, kontrollera och bekräfta 
information, hantera mindre 
rutinmässiga situationer och 
förklara varför någonting utgör ett 
problem. Kan uttrycka tankar om 
mer abstrakta kulturella ämnen 
som filmer, böcker, musik etc. 

Can interact with a degree of 
fluency and spontaneity that 
makes regular interaction, and 
sustained relationships with 
users of the target language, 
quite possible without imposing 
strain on either party. 
Can highlight the personal 
significance of events and 
experiences, and account for 
and sustain views clearly by 
providing relevant explanations 
and arguments. 

Kan använda språket flytande, 
korrekt och effektivt inom en 
mängd olika allmänna, studie-, 
arbets- och fritidsrelaterade 
ämnen och förmedlar effektivt 
tankegången.  
Kan kommunicera spontant med 
god grammatisk behärskning utan 
att visa särskilt många tecken på̊ 
att han/hon behöver begränsa 
vad han/hon vill säga, och väljer 
en formalitetsnivå̊ som lämpar sig 
för situationen. 

Skriftlig 
interaktion 

Kan skriva personliga brev och 
anteckningar där han/hon ber om 
eller förmedlar enkel information 
av omedelbar betydelse och får 
fram det som han/hon anser vara 
viktigt. 

Kan förmedla information och 
tankar om både abstrakta och 
konkreta ämnen, kontrollera 
information och fråga om eller 
förklara problem förhållandevis 
exakt. 

Kan effektivt uttrycka nyheter och åsikter skriftligt och relatera till det 
som andra skriver. 
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On-line- 
interaktion 

Can post a comprehensible 
contribution in an online 
discussion on a familiar topic of 
interest, provided they can 
prepare the text beforehand and 
use online tools to fill gaps in 
language and check accuracy.  
Can make personal online 
postings about experiences, 
feelings and events and respond 
individually to the comments of 
others in some detail, though 
lexical limitations sometimes 
cause repetition and inappropriate 
formulation. 

Can engage in real-time online 
exchanges with more than one 
participant, recognising the 
communicative intentions of each 
contributor, but may not 
understand details or implications 
without further explanation.  
Can post online accounts of 
social events, experiences and 
activities referring to embedded 
links and media and sharing 
personal feelings. 

Can participate actively in an 
online discussion, stating and 
responding to opinions on topics 
of interest at some length, 
provided contributors avoid 
unusual or complex language and 
allow time for responses.  
Can engage in online exchanges 
between several participants, 
effectively linking their 
contributions to previous ones in 
the thread, provided a moderator 
helps manage the discussion.  
Can recognise 
misunderstandings and 
disagreements that arise in an 
online interaction and deal with 
them, provided the interlocutor(s) 
are willing to co-operate. 

Can engage in online exchanges, 
linking their contributions to 
previous ones in the thread, 
understanding cultural 
implications and reacting 
appropriately. 
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Mediering Can introduce people from 
different backgrounds, showing 
awareness that some questions 
may be perceived differently, and 
invite other people to contribute 
their expertise and experience as 
well as their views.  
Can convey information given in 
clear, well-structured 
informational texts on subjects 
that are familiar or of personal or 
current interest, although lexical 
limitations cause difficulty with 
formulation at times. 

Can collaborate with people from 
other backgrounds, showing 
interest and empathy by asking 
and answering simple questions, 
formulating and responding to 
suggestions, asking whether 
people agree, and proposing 
alternative approaches.  
Can convey the main points 
made in long texts expressed in 
uncomplicated language on 
topics of personal interest, 
provided they can check the 
meaning of certain expressions. 

Can work collaboratively with 
people from different 
backgrounds, creating a positive 
atmosphere by providing support, 
asking questions to identify 
common goals, comparing 
options for how to achieve them 
and explaining suggestions for 
what to do next.  
Can further develop others’ ideas, 
pose questions that invite 
reactions from different 
perspectives and propose a 
solution or next steps.  
Can convey detailed information 
and arguments reliably, e.g., the 
significant point(s) contained in 
complex but well-structured texts 
within their fields of professional, 
academic and personal interest. 

Can establish a supportive 
environment for sharing ideas 
and facilitate discussion of 
delicate issues, showing 
appreciation of different 
perspectives, encouraging people 
to explore issues and adjusting 
sensitively the way they express 
things.  
Can build on others’ ideas, 
making suggestions for ways 
forward.  
Can convey the main content of 
well-structured but long and 
propositionally complex texts on 
subjects within their fields of 
professional, academic and 
personal interest, clarifying the 
opinions and purposes of 
speakers/signers. 

Språklig 
kompetens 

Har tillräckliga språkliga resurser 
för att klara sig och ett tillräckligt 
stort ordförråd för att uttrycka sig, 
om än ibland med viss tvekan och 
med hjälp av omformuleringar, 
om ämnen som familj, hobbyer, 
intressen, arbete, resor och 
aktuella händelser. Måste dock 
upprepa sig och har ibland Även 
svårt att formulera sig på grund 
av begränsningar i ordförrådet. 

Har tillräckligt stor språklig 
repertoar för att kunna beskriva 
oväntade situationer, förklara 
huvudpunkterna i en idé eller ett 
problem förhållandevis exakt och 
uttrycka tankar om abstrakta eller 
kulturella ämnen som musik och 
filmer. 

Har tillräckligt bred språklig 
repertoar för att kunna ge tydliga 
beskrivningar, uttrycka åsikter 
och utveckla argument utan att 
alltför uppenbart behöva leta efter 
ord. Kan använda vissa komplexa 
satskonstruktioner för att göra 
detta 

Kan uttrycka sig tydligt och utan 
att ge nämnvärt intryck av att 
behöva begränsa det han/hon vill 
säga. 
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Socio-
lingvistisk 
kompetens 

Kan utföra och svara på̊ en rad olika språkliga funktioner och använda 
funktionernas vanligaste uttryck på̊ en neutral stilnivå. 
Känner till de viktigaste artighetskonventionerna och kan agera i 
enlighet med dessa. 
Känner till och ger akt på tecken på de viktigaste skillnaderna mellan 
den berörda och den egna språkgemenskapen när det gäller 
sedvänjor, bruk, attityder, värderingar och övertygelser. 

Kan med viss ansträngning följa 
med i och bidra i 
gruppdiskussioner, även om talet 
är snabbt och talspråk används. 
Kan upprätthålla relationer till 
modersmålstalare utan att 
oavsiktligt roa eller irritera dem 
eller föranleda att de behöver 
uppföra sig annorlunda än de 
skulle med en annan 
modersmålstalare. 
Kan uttrycka sig på ett lämpligt 
sätt i olika situationer och undvika 
grova felformuleringar. 

Can with some effort keep up 
with and contribute to group 
discussions even when talk is fast 
and colloquial. 
Can recognise and interpret 
sociocultural/sociolinguistic cues 
and consciously modify their 
linguistic forms of expression in 
order to express themselves 
appropriately in the situation. 
Kan uttrycka sig på ett säkert, 
tydligt och artigt sätt på en formell 
eller informell stilnivå som lämpar 
sig för situationen och 
personen/personerna i fråga. 

 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 

B1 B2 
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Bilaga 1.3: Kommunikativa aktiviteter och språkliga kompetenser samlade per nivå C1 och C2. 

 
C1 

 
C2 

Reception  
höra 

Kan förstå̊ tillräckligt för att kunna följa med i en längre muntlig 
framställning som rör abstrakta och komplicerade ämnen utanför sitt 
eget område, även om han/hon kan behöva få enstaka detaljer 
bekräftade, särskilt om dialekten är obekant.  
Kan känna igen ett stort antal idiomatiska och vardagliga uttryck och 
även känna igen stilskiftningar.  
Kan följa med i längre muntliga framställningar även när de inte är 
klart strukturerade och när sammanhangen bara är underförstådda 
och inte klart uttryckta. 

Har inga svårigheter att förstå̊ snabbt talat språk, av vilket slag som 
helst, från modersmålstalare, vare sig i direktkontakt eller via medier. 

Audio-
visual 
compre-
hension  
 
Watching 
TV, film and 
video 

Can follow films employing a considerable degree of slang and 
idiomatic usage. 
Can understand in detail the arguments presented in demanding 
television broadcasts such as current affairs programmes, 
interviews, discussion programmes and chat shows.  
Can understand nuances and implied meaning in most films, plays 
and TV programmes, provided these are delivered in standard 
language or a familiar variety 

No descriptors available; see C1 

Reception  
läsa 

Kan i detalj förstå långa komplicerade texter, oavsett om de berör 
hans/hennes specialområde, förutsatt att han/hon har möjlighet att 
läsa om besvärliga passager. 
Can understand a wide variety of texts including literary writings, 
newspaper or magazine articles, and specialised academic or 
professional publications, provided there are opportunities for 
rereading and they have access to reference tools. 

Kan förstå och kritiskt tolka praktiskt taget alla slag av skrivet språk, 
även abstrakt, med komplex struktur eller mycket talspråksmässiga 
litterära eller icke-litterära texter.  
Kan förstå ett brett spektrum av långa komplicerade texter och 
förstå stilnyanser samt implicita och explicita betydelser. 

Produktion 
tala 

Kan ge tydliga, detaljerade beskrivningar och presentationer av 
komplicerade ämnen, där han/hon integrerar underteman, utvecklar 
särskilda punkter och avrundar med en lämplig slutsats. 

Can understand with ease virtually any kind of spoken/signers 
language, whether live or broadcast, delivered at fast natural speed. 
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Produktion 
skriva 

Kan skriva tydliga, välstrukturerade texter om komplicerade ämnen, 
där viktiga frågor lyfts fram, och ganska utförligt utveckla och ge stöd 
för ståndpunkter med hjälp av understödjande detaljer, argument 
och belysande exempel, samt avrunda med en lämplig slutsats.  
Can employ the structure and conventions of a variety of genres, 
varying the tone, style and register according to addressee, text type 
and theme. 

Kan skriva tydliga, flytande och komplexa texter med en lämpliga och 
effektiv stil och en logisk disposition som underlättar för läsaren att ta 
fram det väsentliga. 

Muntlig  
interaktion 

Kan uttrycka sig ledigt och spontant, praktiskt taget utan ansträngning. 
Har ett brett ordförråd och kan då han/hon saknar ord kringgå̊ detta 
genom att uttrycka sig på ett annat sätt. Söker inte alltför tydligt efter 
ord och uttryck eller använder sig av undvikandestrategier; endast 
begreppsmässigt komplicerade ämnesområden kan förhindra ett 
naturligt och flytande språk. 

Kan effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck och vet vilka 
associationer dessa ger. Kan förmedla nyanser med precision genom 
att, någorlunda korrekt, modifiera språket på en mängd olika sätt.  
Kan övervinna svårigheter genom att gå̊ tillbaka och omstrukturera 
det han/hon sagt så smidigt att samtalspartnern knappt märker det. 

Skriftlig 
interaktion 

Kan uttrycka sig tydligt och exakt och relatera till mottagaren på̊ ett 
flexibelt och effektivt sätt. 

Can express themselves in an appropriate tone and style in virtually 
any type of formal and informal interaction. 

On-line- 
interaktion 

Can engage in real-time online exchanges with several participants, 
understanding the communicative intentions and cultural implications 
of the various contributions.  
Can participate effectively in live, online professional or academic 
discussion, asking for and giving further clarification of complex, 
abstract issues as necessary.  
Can adapt their register according to the context of online interaction, 
moving from one register to the other within the same exchange if 
necessary.  
Can evaluate, restate and challenge arguments in professional or 
academic live online chat and discussion. 

Can express themselves with clarity and precision in real-time online 
discussion, adjusting language flexibly and sensitively to context, 
including emotional, allusive and joking usage.  
Can anticipate and deal effectively with possible misunderstandings 
(including cultural ones), communication issues and emotional 
reactions in an online discussion.  
Can easily and quickly adapt their register and style to suit different 
online environments, communication purposes and speech acts. 
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Mediering Can act effectively as a mediator, helping to maintain positive 
interaction by interpreting different perspectives, managing ambiguity, 
anticipating misunderstandings and intervening diplomatically in order 
to redirect the conversation.  
Can build on different contributions to a discussion, stimulating 
reasoning with a series of questions.  
Can convey clearly and fluently in well-structured language the 
significant ideas in long, complex texts, whether or not they relate to 
their own fields of interest, including evaluative aspects and most 
nuances. 

Can mediate effectively and naturally, taking on different roles 
according to the needs of the people and situation involved, identifying 
nuances and undercurrents and guiding a sensitive or delicate 
discussion.  
Can explain in clear, fluent, well-structured language the way facts 
and arguments are presented, conveying evaluative aspects and most 
nuances precisely, and pointing out sociocultural implications (e.g., 
use of register, understatement, irony and sarcasm). 

Språklig 
kompetens 

Can use a broad range of complex grammatical structures 
appropriately and with considerable flexibility.  
Kan välja en lämplig formulering från en bred språklig repertoar för att 
uttrycka sig tydligt utan att behöva begränsa det han/ hon vill säga. 

Behärskar en bred språklig repertoar väl och kan använda den till att 
formulera tankar exakt, betona vissa saker, få fram nyanser och 
undanröja tvetydigheter. Visar inga tecken på̊ att behöva begränsa det 
han/hon vill säga. 

Socio-
lingvistisk 
kompetens 

Kan känna igen ett stort antal idiomatiska uttryck och vardagliga 
uttryck samt känna igen stilskiftningar, även om han/ hon kan behöva 
få enstaka detaljer bekräftade, särskilt om dialekten är obekant. 
Can understand humour, irony and implicit cultural references and 
pick up nuances of meaning.  
Kan följa med i filmer där mycket slang och idiomatiskt språk används. 
Kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala ändamål, även 
för att ge uttryck för känslor och använda anspelningar och skämt.  
Can adjust their level of formality (register and style) to suit the social 
context: formal, informal or colloquial as appropriate, and maintain a 
consistent register.  
Can frame critical remarks or express strong disagreement 
diplomatically. 

Kan effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck och vet vilka 
associationer de ger. 
Förstår helt de sociolingvistiska och sociokulturella konsekvenserna 
av modersmålstalares språk och kan reagera i enlighet därmed. 
Kan effektivt fungera som tolk mellan målspråkstalare och personer 
från den egna språkgemenskapen, och ta hänsyn till sociokulturella 
och sociolingvistiska skillnader. 

  
C1 

 
C2 
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