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Forord til den danske oversættelse

Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog: Læring, undervisning og evalue-
ring er en dansk oversættelse af Europarådets publikation The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) fra 2001. Publikationen er resultatet
af et arbejde, der er foregået siden 1970'erne, med udvikling af en referenceramme,
som udgør et grundlag for udarbejdelsen af retningslinjer for undervisningsplaner,
læreplaner, prøver og lærebøger inden for sprogundervisning på tværs af de europæ-
iske lande. Referencerammen beskriver, hvad sprogbrugere skal kunne for at blive i
stand til at kommunikere effektivt på et fremmed- eller andetsprog. Referenceram-
men beskriver desuden seks sprogfærdigheds-niveauer (A1 – C2), hvilket gør det
muligt at evaluere på hvert læringstrin.

Referencerammen indeholder en beskrivelse af kriterier for sprogfærdighedsniveauer
og anvendes ved vurdering og anerkendelse af sprogkvalifikationer på tværs af de
europæiske lande. Det europæiske samarbejde om sprogtestning og prøver, Associa-
tion of Language Testers in Europe (ALTE), relaterer eksempelvis sprogprøver til Refe-
rencerammen.

Referencerammen har til formål at etablere et fælles fagsprog og fastlægge standar-
der for funktionelle beskrivelser af sprogfærdighed, men er ikke en normativ beskri-
velse af mål og indhold i undervisning, testning og prøver i de enkelte europæiske
lande.

Oversættelsen og udgivelsen af en dansk version har til formål at styrke kendskabet i
Danmark til Referencerammen og dens terminologi, som gør det muligt at beskrive,
udvikle og sammenligne kompetenceniveauer på tværs af de europæiske lande, og
som kan være med til at lette studie- og arbejdsmobiliteten.

Den danske oversættelse er fortaget af lektor Michael Svendsen Pedersen (RUC) i
samarbejde med lektor ph.d. Karen Lund (DPU). Øvrige kontrollæsere er lærer og
pædagogisk konsulent Ellen Bertelsen (Holbæk Sprogcenter), lektor Nanna Bjargum
(Odsherreds Gymnasium), akademisk medarbejder Karen-Margrete Frederiksen og
professor Karen Risager (RUC), Tina Fehrmann (Undervisningsministeriet) samt Else
Lindberg og Peter Villads Vedel (Integrationsministeriet).
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Indledende bemærkning

Denne omstrukturerede udgave af Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog-
læring, -undervisning og -evaluering udgør det seneste trin i en proces, som har
været i gang siden 1971, og som kun har været mulig på grund af samarbejdet mellem
mange medlemmer af lærerprofessionen i og uden for Europa.

Europarådet udtrykker derfor sin taknemmelighed for de bidrag, der er ydet af:

• Projektgruppen Language Learning for European Citizenship, der repræsenterer alle
medlemslande i Rådet for Kulturelt Samarbejde med Canada som deltagende ob-
servatør, for deres generelle opsyn med udarbejdelsen.

• Den Arbejdsgruppe, der blev nedsat af Projektgruppen, med tyve repræsentanter fra
medlemslandene, og som repræsenterede de forskellige berørte professionelle in-
teresser, såvel som repræsentanter for Den Europæiske Kommission og dets LINGUA-
program, for deres uvurderlige råd og overopsyn med projektet.

• Forfattergruppen, der blev nedsat af Arbejdsgruppen, bestående af Dr. J.L.M. Trim
(Projektleder), professor D. Coste (Ecole Normale Supérieur de Fontenay/Saint
Cloud, CREDIF, Frankrig), Dr. B. North (Eurocentres Foundation, Schweiz) sammen
med Hr. J. Sheils (Sekretariat). Europarådet sender en tak til de nævnte institu-
tioner for at gøre det muligt for de involverede eksperter at bidrage til dette vig-
tige arbejde.

• The Swiss National Science Foundation for deres støtte til det arbejde, som Dr. B.
North og Professor G. Schneider (University of Freibourg) har udført med at udvikle
og skalere deskriptorer for sprogfærdighed til De Fælles Referenceniveauer.

• The Eurocentres Foundation for at stille deres erfaring til rådighed med at definere
og skalere niveauer for sprogfærdighed.

• The U.S. National Foreign Languages Center for at yde Mellon Fellowships til Dr.
Trim og Dr. North, hvilket fremmede deres mulighed for at bidrage.

• De mange kolleger og institutioner på tværs af Europa, som besvarede – ofte med
stort omhu og konkrete detaljer – anmodningen om feedback på tidligere udkast.

Der er blevet taget højde for den modtagne feedback i forbindelse med revideringen
af Referencerammen og Brugervejledningen, inden de blev godkendt på europæisk
plan. Denne revidering blev udført af Dr. J.L.M. Trim og Dr. B. North.



Bemærkninger til brugeren

Formålet med disse bemærkninger er at hjælpe dig med at bruge Den Fælles Euro-
pæiske Referenceramme for sproglæring, -undervisning og -evaluering mere effek-
tivt, enten som lørner eller som medlem af en af de professioner, der beskæftiger sig
med sprogundervisning og -evaluering. Bemærkningerne vil ikke angå de konkrete
måder, lærere, censorer, lærebogsforfattere, efteruddannere, uddannelsesansvarlige
osv. kan anvende Referencerammen på. Det er emnet for en særlig vejledning hen-
vendt til hver enkelt kategori af brugere, som er indeholdt i en mere omfattende Bru-
gervejledning, der kan fås hos Europarådet, som også kan spørges til råds på sin
hjemmeside. Bemærkninger her er ment som en første introduktion til referenceram-
men for alle dens brugere.

Du kan naturligvis anvende Referencerammen, som du har lyst til, ligesom det er til-
fældet med enhver anden publikation. Vi håber faktisk, at nogle læsere kan blive
inspireret til at bruge den på måder, som vi ikke havde forudset. Den er imidlertid
blevet skrevet med to hovedformål i tankerne:

1. At opmuntre praktikere af alle slags inden for sprogfeltet, herunder også lørnere,
til at reflektere over spørgsmål som:

• Hvad er det egentlig vi gør, når vi taler med (eller skriver til) hinanden?

• Hvad er det, der sætter os i stand til at handle på denne måde?

• Hvor meget af dette har vi brug for at lære, når vi prøver at anvende et nyt sprog?

• Hvordan opstiller vi vores mål og markerer vores fremskridt på vejen fra total uvi-
denhed til effektiv beherskelse?

• Hvordan foregår sproglæring?

• Hvad kan vi gøre for at hjælpe os selv og andre med at lære sprog bedre?

2. At gøre det nemmere for praktikere at fortælle hinanden og dem, de underviser,
hvad de ønsker, at lørnere skal opnå, og hvordan de prøver at gøre det.

Én ting skal gøres klar fra begyndelsen: Vi har IKKE til hensigt at fortælle praktikere,
hvad de skal gøre, eller hvordan de skal gøre det. Vi stiller spørgsmål, men vi besva-
rer dem ikke. Det er ikke Den Fælles Europæiske Referencerammes opgave at fast-
lægge mål, som brugerne skal forfølge, eller metoder de skal anvende.
Det betyder ikke, at Europarådet ikke bekymrer sig om disse spørgsmål. De kolleger i
vores medlemslande, der arbejder sammen i Europarådets Projekter for Moderne
Sprog, har faktisk gennem årene tænkt mange tanker og lagt et stort arbejde i udar-
bejdelsen af principper for og praksis i sproglæring, -undervisning og -evaluering. Du



kan finde de grundlæggende principper og deres praktiske konsekvenser lagt frem i
Kapitel 1. Du vil kunne se, at Rådet er optaget af at forbedre kvaliteten af kommuni-
kationen mellem europæere med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Det
skyldes, at bedre kommunikation fører til større mobilitet og mere direkte kontakt,
hvilket igen fører til forståelse og tættere samarbejde. Rådet støtter også lærings-
og undervisningsmetoder, der hjælper unge mennesker og ældre lørnere med at
opbygge de holdninger, kundskaber og færdigheder, der skal til for at blive selvstæn-
dige i tanke og handling og desuden mere ansvarlig og samarbejdsvillig i forhold til
andre mennesker. På denne måde bidrager arbejdet til fremme af demokratisk med-
borgerskab.
På baggrund af disse grundlæggende mål opfordrer Rådet alle, der beskæftiger sig
med sproglæring, til at basere deres arbejde på lørnernes behov, motivation, egen-
skaber og ressourcer. Det indebærer, at man besvarer spørgsmål som:

• Hvad skal lørnerne bruge sproget til?

• Hvad skal de lære for at blive i stand til at bruge sproget til at opfylde disse formål?

• Hvad får dem til at ønske at lære?

• Hvad slags mennesker er de (alder, køn, social og uddannelsesmæssig baggrund osv.)?

• Hvilke kundskaber, færdigheder og erfaringer har deres lærere?

• Hvilken adgang har de til lærebøger, opslagsbøger (ordbøger, grammatikker osv.),
audio-visuelle hjælpemidler, computer hardware og software osv.?

• Hvor megen tid har de mulighed for (er de villige til, er de i stand til) at anvende?

På grundlag af en sådan analyse af lærings-/undervisningssituationen, bliver det
betragtet som afgørende at definere – klart og eksplicit – nogle mål, som på én gang
er relevante i forhold til lørnernes behov, og realistiske hvad angår lørnernes egen-
skaber og ressourcer. Mange interessenter beskæftiger sig med organiseret sproglæ-
ring, ikke kun lærerne og lørnerne i klasseværelset, men også undervisningsmyn-
digheder, censorer, lærebogsforfattere, forlæggere osv. Hvis de er enige om målene,
kan de arbejde i samme retning, også selvom de er adskilt fra hinanden, med henblik
på at hjælpe lørnerne til at nå målene. Det gør det også muligt for dem at gøre deres
egne mål og metoder klare og eksplicitte til glæde for dem, der anvender resultatet
af deres arbejde.
Som det bliver forklaret i Kapitel 1, er Den Fælles Europæiske Referenceramme
udviklet med dette formål. For at kunne udfylde sin funktion må den opfylde visse
kriterier. Den skal være dækkende, gennemskuelig og sammenhængende.
Disse kriterier bliver også fremlagt og forklaret i Kapitel 1. Et par ord mere kan være
nyttige, hvad angår ”dækkende”. Det betyder ganske enkelt, at du skulle kunne finde



alt det, du har brug for for at kunne beskrive dine mål, metoder og resultater. Ske-
maet over parametre, kategorier og eksempler, der bliver forklaret i Kapitel 2 (mest
sammentrængt i den indrammede tekst i begyndelsen) og detaljeret fremstillet i
Kapitel 4 og 5, har til formål at give et klart billede af de kompetencer (kundskaber,
færdigheder, holdninger), som sprogbrugere opbygger i forbindelse med, at de anven-
der sproget, og som sætter dem i stand til at møde udfordringerne med at kommuni-
kere på tværs af sproglige og kulturelle grænser (dvs. at udføre kommunikative
opgaver og aktiviteter i forskellige kontekster i samfundslivet under de betingelser og
med de begrænsninger, der er). De fælles referenceniveauer, der bliver præsenteret
i Kapitel 3, udgør et redskab til at kortlægge lørnerens fremskridt på tværs af para-
metrene i det beskrivende skema.
Under forudsætning af, at målet med sprogundervisningen er at give lørnerne kompe-
tencer og sprogfærdighed på det pågældende sprog, skulle skemaet gøre det muligt
for dig at definere og beskrive dine mål klart og dækkende. Det kan godt være, at du
synes, at dette skema indeholder mere, end du selv har brug for. Fra Kapitel 4 og
fremad finder du nogle spørgsmål i slutningen af hvert afsnit, som opfordrer dig til at
overveje om afsnittet er relevant for dine mål og interesser, og i givet fald hvordan.
Det kan være, at du beslutter, at det ikke er relevant - måske fordi det ikke passer på
de lørnere, du har i tankerne, eller at du ikke kan prioritere det i betragtning af den
tid eller de ressourcer, der er til rådighed, selvom det ville være nyttigt for dem. I så
tilfælde kan du springe afsnittet over. Hvis det imidlertid er relevant (eller måske
fanger din opmærksom, når du ser det i sammenhængen), vil Kapitel 4 og 5 i referen-
cerammen give navne på vigtige parametre og kategorier, du kan bruge - med enkelte
eksempler.
Hverken kategorierne eller eksemplerne gør krav på at være udtømmende. Hvis du
ønsker at beskrive et specialiseret område, kan det være, at du bliver nødt til at lave
flere under-kategorier, end der er i den nuværende klassifikation. Eksemplerne er
kun forslag. Det kan være, at du ønsker at beholde nogle, forkaste andre og tilføje
nogle af dine egne. Du er meget velkommen til at gøre dette, eftersom det er op til
dig at afgøre, hvad dine mål og dine resultater skal være. Husk, at det, du synes er
unødvendigt, har sin plads i Referencerammen, fordi nogle andre med en anden bag-
grund, og som arbejder i en anden situation og er ansvarlig for en anden gruppe af
lørnere, måske synes, at det er afgørende. Hvad angår ”betingelser og begrænsnin-
ger” f.eks., kan det være, at en skolelærer synes, det er helt unødvendigt at tage
hensyn til støjniveauet, mens en lærer, der underviser piloter, og som det ikke lykkes
at lære dem at skelne cifre 100% i en forfærdende støjfyldt jord-til-luft kommunika-
tion, kan dømme dem og deres passagerer til døden! De yderligere kategorier og eks-
ponenter, du finder det nødvendigt at tilføje, kan på den anden side være nyttige for



andre brugere. Derfor skal det taksonomiske skema, der præsenteres i Kapitel 4 og 5
i Referencerammen, ikke opfattes som et lukket system, men som et system, der er
åbent for yderligere udvikling i lyset af nye erfaringer.
Dette princip gælder også for beskrivelsen af færdighedsniveauerne. Kapitel 3 forkla-
rer tydeligt, at det antal niveauer, bestemte brugere ønsker at skelne imellem, afgø-
res af de grunde de har til at foretage distinktionen - det som de informationer, der
kommer ud af det, skal bruges til. Niveauer bør ligesom punkter ikke multipliceres
udover, hvad der er nødvendigt. Det ”hypertekst”-forgreningsprincip, der fremlæg-
ges i afsnit 3.4, sætter praktikere i stand til at etablere bredsbånd- og smalbåndsni-
veauer i overensstemmelse med deres behov for at foretage finere eller grovere
distinktioner blandt en population af lørnere. Det er naturligvis også muligt (og endog
almindeligt) at skelne mellem mål i form af niveauer, og opnåelsen af disse mål i form
af karakterer.
Den seks-punktsramme, der anvendes hele vejen igennem Referencerammen, er
baseret på et antal offentlige censorkorps’ normale praksis. De foreslåede deskripto-
rer er baseret på dem, som ”er blevet fundet gennemskuelige, nyttige og relevante af
grupper af ikke-modersmålstalende og modersmålstalende lærere fra en række for-
skellige uddannelsessektorer med meget forskellige profiler, hvad angår sproglig
uddannelse og undervisningserfaring”. De bliver alligevel præsenteret som anbefalin-
ger og er ikke på nogen måde obligatoriske, ”som et grundlag for refleksion, diskus-
sion og yderligere handling…Formålet med eksemplerne er at åbne for nye
muligheder, ikke at foregribe beslutninger” (ibid.). Det er imidlertid allerede klart,
at en række fælles referenceniveauer som kalibreringsinstrument er særlig velkomne
hos praktikere af alle slags, der – ligesom det er tilfældet inden for mange andre
områder – finder det fordelagtigt at arbejde med stabile, accepterede standarder for
måling og procedurer.
Som bruger opfordres du til at anvende skaleringssystemet og de tilhørende deskrip-
torer på en kritisk måde. Europarådets Afdeling for Moderne Sprog vil med glæde
modtage en rapport om dine erfaringer med at anvende dem. Vær også opmærksom
på, at de givne skalaer ikke alene omfatter global sprogfærdighed, men også mange
af de parametre for sprogfærdighed, der er detaljeret beskrevet i Kapitel 4 og 5.
Dette gør det muligt at udspecificere differentierede profiler for bestemte lørnere
eller grupper af lørnere.
I Kapitel 6 rettes opmærksomheden mod spørgsmålet om metoder. Hvordan tilegnes
eller læres et nyt sprog? Hvad kan vi gøre for at befordre lærings- eller tilegnelses-
processen? Heller ikke her er det Referencerammens formål at foreskrive eller lige-
frem anbefale en bestemt metode, men at præsentere valgmuligheder, opfordre dig
til at reflektere over din nuværende praksis, træffe beslutninger i overensstemmelse
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hermed og beskrive, hvad du faktisk gør. Når du overvejer dine mål og formål, vil vi
naturligvis opmuntre dig til at inddrage Anbefalingerne fra Ministerkomitéen, men
målet med Referencerammen er at hjælpe dig i forbindelse med din egen beslut-
ningstagen. Kapitel 7 er helliget en nærmere undersøgelse af den rolle, som kommu-
nikative problemløsningsopgaver spiller i sproglæring og -undervisning som et af
hovedområderne for fremskridt i de senere år.
Kapitel 8 diskuterer principperne for udvikling af læreplaner, herunder differentierin-
gen af mål for sproglæringen, især inden for rammerne af udviklingen af den enkeltes
mangesproglige og mangekulturelle kompetencer til at kunne klare de kommunikative
udfordringer der bliver stillet, når man bor i et flersproget og et multikulturelt
Europa. Kapitlet fortjener at blive studeret nærmere af dem, der udvikler læreplaner
for en række af sprog, og de bør overveje de muligheder, de har for at finde den bed-
ste måde at fordele ressourcer på til forskellige kategorier af lørnere.
Endelig går Kapitel 9 over til spørgsmål om evaluering, og forklarer Referenceram-
mens relevans for evaluering af sprogfærdighed og resultater, og giver derefter eva-
lueringskriterier og forskellige tilgange til evalueringsprocessen.
Appendikserne beskæftiger sig med yderligere aspekter af skalering, hvilket interes-
serede brugere kan finde nyttigt. Appendiks A beskæftiger sig med nogle generelle og
teoretiske spørgsmål, der kan være til nytte for de brugere, som ønsker at udvikle
skalaer, der er specifikt rettet mod en bestemt population af lørnere. Appendiks B
giver oplysninger angående det schweiziske projekt, der udviklede de skaleringsde-
skriptorer, der anvendes i denne referenceramme. Appendiks C og D præsenterer ska-
laer, der er udviklet af andre organer, nemlig DIALANG Sprogevalueringssystem og
Foreningen af Sprogtestere i Europas (ALTE) ”can do” skalaer.



Synopsis

Kapitel 1
definerer den foreslåede Referencerammes formål, mål og funktioner i lyset af Euro-
parådets overordnede sprogpolitik og i særdeleshed promoveringen af mange-spro-
gethed som svar på Europas sproglige og kulturelle diversitet. Derefter fremlægger
den de kriterier, som Referencerammen skal opfylde.

Kapitel 2
forklarer den anvendte tilgang. Det deskriptive skema er baseret på en analyse af
sprogbrug i form af strategier, lørnerne anvender for at aktivere generelle og kom-
munikative kompetencer med henblik på at udføre de aktiviteter og processer, der
indgår i produktionen og receptionen af tekster og konstruktionen af tekster, der om-
handler særlige temaer, hvilket sætter dem i stand til at gennemføre de kommunika-
tive opgaver, de står over for under givne betingelser og begrænsninger i de
situationer, der opstår inden for forskellige domæner af social eksistens. De kursive-
rede ord angiver parametrene for beskrivelse af sprogbrug og brugerens/lørnerens fær-
dighed i at anvende sproget.

Kapitel 3
introducerer de fælles referenceniveauer. Progression i sproglæring i forhold til para-
metrene i det deskriptive skema kan kalibreres, hvad angår fleksible serier af niveauer
for resultater defineret med passende deskriptorer. Apparatet skal være fyldigt nok til
at tage højde for hele omfanget af lørnerens behov og dermed de mål, der bliver for-
fulgt af forskellige udbydere eller krævet af dem, der ønsker sproglige kvalifikationer.

Kapitel 4
angiver med en vis (men ikke udtømmende eller endelig) detaljeringsgrad de kategorier
(skaleret hvor det er muligt), som er nødvendige for beskrivelsen af sprogbrug og sprog-
bruger/lørner i overensstemmelse med de identificerede parametre, således at de dæk-
ker henholdsvis: de domæner og situationer, der udgør konteksten for sprogbrug; temaerne,
de kommunikative opgaver og formålet med kommunikationen; kommunikative aktivite-
ter, strategier og processer; og tekst – især i relation til aktiviteter og medier.

Kapitel 5
giver en detaljeret kategorisering af brugerens/lørnerens generelle og kommunikative
kompetencer, skaleret hvor det er muligt.

Kapitel 6
ser på sproglærings- og -undervisningsprocessen, herunder relationen mellem tileg-
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nelse og læring og karakteren af udviklingen af mangesprogskompetence, såvel som ge-
nerelle eller mere specifikke metodologiske valgmuligheder i forhold til de katego-
rier, der fremlægges i Kapitel 3 og 4.

Kapitel 7
foretager en mere detaljeret undersøgelse af den rolle, som kommunikative pro-
blemløsningsopgaver spiller i sproglæring og -undervisning.

Kapitel 8
beskæftiger sig med implikationerne af sproglig diversitet for læreplansudvikling og
ser på spørgsmål som: mangesprogethed og flerkulturalisme; differentierede lærings-
mål; principper for læreplansudvikling; curriculumscenarier; livslang sproglæring; mo-
dularisering og delkompetencer.

Kapitel 9
diskuterer de forskellige formål med evaluering og tilsvarende evalueringstyper i lyset
af behovet for at forene konkurrerende kriterier om at være dækkende, præcise og
operationaliserbare.

Den Generelle Bibliografi indeholder et udvalg af bøger og artikler, som brugere af Re-
ferencerammen kan benytte for at gå mere i dybden med de rejste spørgsmål. Biblio-
grafien indeholder relevante dokumenter fra Europarådet såvel som værker, der er
udgivet andetsteds.
Appendiks A diskuterer udviklingen af deskriptorer for sprogfærdighed. Metoder og
kriterier for skalering og kravene til formuleringen af deskriptorer for parametre og
kategorier, der er præsenteret andetsteds, forklares.

Appendiks B giver et overblik over det projekt i Schweiz, der udviklede og skalerede
de eksemplificerende deskriptorer. De eksemplificerende skalaer i teksten bliver
oplistet med sidehenvisninger.

Appendiks C indeholder deskriptorerne for selv-evaluering på en række niveauer, der
anvendes af Europakommissionens DIALANG-projekt til brug på internettet.

Appendiks D indeholder ”Can Do” deskriptorerne på den række af niveauer der an-
vendes af Foreningen af Sprogtestere i Danmark (ALTE).



1. Den Fælles Europæiske Reference-
ramme i politisk og uddannelsesmæssig
sammenhæng

1.1 Hvad er Den Fælles Europæiske Referenceramme?
Den Fælles Europæiske Referenceramme udgør et fælles grundlag for udarbejdelsen
af retningslinjer for undervisningsplaner, læreplaner, eksamination, lærebøger osv.
inden for sprogundervisning på tværs af de europæiske lande. Den giver en dækkende
beskrivelse af, hvad lørnerne skal lære for at kunne bruge sproget til at kommunikere
med, og hvilken viden og hvilke færdigheder de må udvikle for at blive i stand til at
handle effektivt. Beskrivelsen dækker også den kulturelle kontekst, hvori sproget op-
træder. Referencerammen giver desuden definitioner på færdighedsniveauer, hvilket
gør det muligt at måle lørnernes fremskridt på hvert læringstrin og i et livslangt per-
spektiv.
Hensigten med den Fælles Europæiske Referenceramme er at overvinde de barrierer
for kommunikation blandt professionelle inden for fagområdet moderne sprog, der op-
står som følge af de forskellige uddannelsessystemer i Europa. Referencerammen udgør
et redskab for uddannelsesansvarlige, kursusudviklere, lærere, efteruddannere, med-
lemmer af eksamensudvalg osv. til at overveje deres aktuelle praksis med henblik på
at karakterisere og koordinere deres arbejde samt at sikre, at de imødekommer de
faktiske behov hos de lørnere, de har ansvaret for.Da Referencerammen udgør et fæl-
les grundlag for en eksplicit beskrivelse af mål, indhold og metoder, vil den forøge
gennemskueligheden i kurser, læseplaner og kvalifikationer og dermed fremme inter-
nationalt samarbejde inden for de moderne sprog. Tilvejebringelsen af objektive kri-
terier for beskrivelsen af sprogfærdigheder vil fremme den gensidige anerkendelse af
kvalifikationer, der allerede er opnået i forskellige læringssammenhænge, og vil der-
med bidrage til europæisk mobilitet.
Referencerammens taksonomiske karakter vil uundgåeligt betyde, at man vil forsøge
at håndtere det menneskelige sprogs store kompleksitet ved at opdele sproglig kom-
petence i enkeltdele. Dette stiller os over for ret dybe psykologiske og pædagogiske
problemer. Kommunikation omfatter hele mennesket. De kompetencer, der er udskilt
og klassificeret i det følgende, spiller sammen på komplekse måder i udviklingen af
hvert enkelt menneskes unikke personlighed. Som et socialt handlende væsen skaber
hvert enkelt individ relationer til en stadig større klynge af sociale grupper, der over-
lapper hinanden, og som tilsammen bestemmer hans/hendes identitet. Ud fra et in-
terkulturelt perspektiv er det et centralt formål med sprogundervisning at fremme en
gunstig udvikling af lørnerens hele personlighed og identitetsfølelse som udspringer
af den berigende oplevelse af andethed inden for sprog og kultur. Det må overlades til
lærerne og lørnerne selv at sætte de mange dele sammen igen til en helhed, der ud-
vikler sig på en frugtbar måde.
Referencerammen omfatter en beskrivelse af delkvalifikationer, hvilket er praktisk,
når der kun kræves et mere begrænset kendskab til et sprog (f.eks. at kunne forstå
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snarere end at tale), eller når der kun er begrænset tid til rådighed til at lære et
tredje eller fjerde sprog, og der måske kan opnås mere nyttige resultater ved at satse
på eksempelvis færdighed i genkendelse snarere end genkaldelse. Ved at give formel
anerkendelse af sådanne kompetencer kan man bidrage til at fremme mangesproget-
hed gennem tilegnelse af en bredere vifte af europæiske sprog.

1.2 Mål for Europarådets sprogpolitik
Den Fælles Europæiske Referenceramme tjener Europarådets overordnede mål, såle-
des som det er defineret i Ministerkomitéens Anbefalinger (Recommendations of the
Committee of Ministers) R (82) 18 og R (98) 6: ”at skabe et større fællesskab blandt
sine medlemmer” og at tilstræbe dette mål ”ved at vedtage fælles handling inden for
det kulturelle område”.
Det arbejde inden for moderne sprog, der udføres af Rådet for Kulturelt Samarbejde
under Europarådet (Council for Cultural Co-operation of the Council of Europe), og
som siden Rådets grundlæggelse har været organiseret som en række projekter på
mellemlangt sigt, har opnået en sammenhæng og kontinuitet ved at holde sig til tre
grundlæggende principper, der er nedfældet i den præambel til Anbefaling R (82) 18,
der er udarbejdet af Europarådets Ministerkomité:
• den rige arv af forskelligartede sprog og kulturer i Europa er en værdifuld fælles res-
source, der skal beskyttes og udvikles, og der er behov for en større uddannelses-
mæssig indsats for at omdanne denne forskelligartethed, således at den fra at være
en barriere for kommunikation kan blive en kilde til gensidig berigelse og forståelse;

• det er kun gennem et bedre kendskab til moderne europæiske sprog at det vil være
muligt at gøre kommunikationen og interaktionen blandt europæere med forskellige
modersmål nemmere med henblik på at fremme europæisk mobilitet, gensidig for-
ståelse og samarbejde samt overvinde fordomme og diskrimination;

• ved at vedtage eller udvikle nationale politikker inden for læring af og undervis-
ning i moderne sprog kan medlemsstaterne opnå større konvergens på europæisk
plan gennem velegnede ordninger angående fortsat samarbejde og koordinering af
politikker.

I bestræbelsen på at leve op til disse principper opfordrede Ministerkomitéen med-
lemsregeringerne til:
• (F14) at fremme det nationale og internationale samarbejde mellem statslige og
ikke-statslige institutioner, der beskæftiger sig med undervisnings- og evaluerings-
metoder inden for tilegnelse af moderne sprog og med produktion og brug af mate-
rialer, herunder institutioner der beskæftiger sig med produktion og brug af
multimediematerialer.
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• (F17) at tage de nødvendige skridt til færdiggørelse af etableringen af et effektivt
europæisk system til informationsudveksling, der dækker alle aspekter af sproglæ-
ring, sprogundervisning og sprogforskning, og som fuldt ud anvender informations-
teknologi.

Som følge heraf har de aktiviteter, der er blevet iværksat af CDCC (Council for Cultu-
ral Co-operation, Rådet for Kulturelt Samarbejde), dets Komité for Uddannelse (Com-
mittee for Education) og dets Afdeling for Moderne Sprog (Modern Languages Section)
haft til hensigt at opmuntre, støtte og koordinere den indsats, der gøres af medlems-
landenes regeringer og ikke-statslige institutioner for at forbedre sproglæringen i
overensstemmelse med disse fundamentale principper og i særdeleshed i overens-
stemmelse med de skridt, de tager til at implementere de generelle beslutninger, der
er nedfældet i Appendikset til R(82)18:

A. Generelle beslutninger:
1. Så vidt muligt at sikre, at alle befolkningsgrupper har adgang til effektive midler

til at opnå kendskab til andre medlemsstaters sprog (eller sprog, der anvendes af
andre befolkningsgrupper inden for deres eget land) samt færdighed i at anvende
de sprog, som vil sætte dem i stand til at tilfredsstille deres kommunikative behov
og i særdeleshed:

1. 1.1 at klare hverdagslivets gøremål i et andet land og at hjælpe udlændinge, der
opholder sig i deres eget land, med at gøre dette;

1. 1.2 at udveksle informationer og idéer med unge og voksne, som taler et andet
sprog, og at kommunikere deres tanker og følelser til hinanden;

1. 1.3 at opnå en bredere og dybere forståelse af andre folks kulturarv og deres
måde at leve og tænke på.

2. At fremme, støtte og bakke op om de bestræbelser, som lærere og lørnere på alle
niveauer gør for i deres egen sammenhæng at anvende principperne for opbygning
af systemer for sprogtilegnelse (efterhånden som de i stigende grad bliver udviklet
inden for Europarådets ”Moderne sprog”-program):

1. 2.1 ved at basere sprogundervisning og sproglæring på lørnernes behov, motiva-
tion, baggrund, særpræg og ressourcer;

1. 2.2 ved at definere relevante og realistiske mål så eksplicit som muligt;
1. 2.3 ved at udvikle velegnede metoder og materialer;
1. 2.3 ved at udvikle passende former for og redskaber til evaluering af læringspro-

grammer.
3. At fremme forsknings- og udviklingsprogrammer, der på alle uddannelsesniveauer

kan føre til indførelse af de metoder og materialer, der er bedst egnet til at sætte
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forskellige grupper og typer af studerende i stand til at tilegne sig kommunikative
færdigheder i overensstemmelse med deres specifikke behov.

Præamblen til R(98)6 bekræfter de politiske mål for disse initiativer inden for
moderne sprog:
• At give alle europæere redskaber til at møde udfordringerne fra en intensiveret in-
ternational mobilitet og et tættere samarbejde ikke alene inden for uddannelse,
kultur og videnskab, men også inden for handel og industri,

• At fremme gensidig forståelse og tolerance, respekt for identitetsforskelle og kul-
turel forskellighed gennem en mere effektiv international kommunikation,

• At opretholde og videreudvikle rigdommen og forskelligheden i europæisk kulturliv
gennem større gensidigt kendskab til nationale og regionale sprog, herunder dem
der i mindre grad bliver undervist i.

• At imødekomme et mangesproget og multikulturelt Europa gennem en mærkbar ud-
vikling af europæernes evne til at kommunikere med hinanden på tværs af sprog-
lige og kulturelle skel, hvilket kræver, at der sker en tilskyndelse til en
vedholdende, livslang indsats, samt at kompetente organer skaber et organiseret
grundlag og sikrer finansiering på alle uddannelsesniveauer.

• At afværge de farer, der kan opstå som følge af marginaliseringen af dem, der mang-
ler de nødvendige færdigheder i at kunne kommunikere i et interaktivt Europa.

Disse mål blev opfattet som særligt presserende af Statsoverhovedernes Første Top-
møde, (First Summit of Heads of State), som udpegede fremmedhad og ultra-nationa-
listiske tilbageslag som en af de vigtigste forhindringer for europæisk mobilitet og
integration og som én af de største trusler mod europæisk stabilitet og mod et sundt
fungerende demokrati. Det andet topmøde gjorde forberedelsen af demokratisk med-
borgerskab til et højt prioriteret uddannelsesmæssigt mål og tillagde dermed større
betydning til et mål, der blev arbejdet hen imod i nyere projekter, nemlig:

• At fremme metoder i undervisningen af moderne sprog, som vil styrke selvstændig
tankevirksomhed, vurderingsevne og handling, kombineret med sociale færdighe-
der og socialt ansvar.

I lyset af disse mål understregede Ministerkomitéen (Committee of Ministers) ”den
politiske betydning nu og i fremtiden af at udvikle særlige handleområder, såsom
strategier for en forskelligartet og intensiv sproglæring med henblik på at fremme
mangesprogethed i en fælles-europæisk kontekst”, og henledte opmærksomheden på
værdien af yderligere udvikling af uddannelsesmæssige forbindelser og udvekslinger
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og af en udnyttelse af alle potentialer i nye kommunikations- og informationsteknolo-
gier.

1.3 Hvad er ”mangesprogethed”?
I de senere år er begrebet mangesprogethed blevet stadigt vigtigere i Europarådets
tilgang til sproglæring. Mangesprogethed er forskellig fra flersprogethed, som er
kendskabet til flere sprog eller sameksistensen af forskellige sprog i et givet sam-
fund. Flersprogethed kan opnås ved simpelthen at øge det antal af sprog, der tilbydes
i en bestemt skole eller i et bestemt uddannelsessystem, eller ved at opmuntre ele-
ver til at lære mere end ét fremmedsprog, eller ved at reducere det engelske sprogs
dominerende position i international kommunikation. Herudover lægger den mange-
sprogede tilgang vægt på, at efterhånden som den enkeltes erfaringer med et sprog i
dets kulturelle sammenhæng breder sig fra hjemmets sprog til sproget i samfundet
som sådan og derefter til andre folkeslags sprog (enten de er lært i skolen eller på
universitetet eller gennem direkte erfaring), holder han eller hun ikke disse sprog og
kulturer strengt adskilt fra hinanden i forskellige mentale rum, men opbygger snarere
en kommunikativ kompetence, som al viden om og erfaring med sprog bidrager til, og
hvori de forskellige sprog er indbyrdes forbundne og interagerer med hinanden. I for-
skellige situationer kan en person på en fleksibel måde inddrage forskellige dele af
denne kompetence med henblik på at opnå en effektiv kommunikation med en
bestemt samtalepartner. Samtalepartnerne kan f.eks. skifte fra ét sprog til et andet
eller fra én dialekt til en anden, idet de udnytter den enkeltes evne til at udtrykke
sig på ét sprog og til at forstå et andet; eller en person kan inddrage sin viden om en
række sprog til at finde mening i en tekst, skreven eller endda talt, på et for ved-
kommende hidtil ”ukendt” sprog, i og med at han/hun genkender ord fra et fælles
internationalt ordforråd i ny forklædning. De, der har et vist kendskab – også et
begrænset kendskab – til sprog, kan bruge det til at hjælpe dem, der ikke har et
sådant kendskab, med at kommunikere ved at fungere som mediator mellem perso-
ner, der ikke har noget fælles sprog. Hvis de ikke har en sådan mediator, kan de alli-
gevel opnå en vis grad af kommunikation ved at bruge hele deres sproglige bagage,
eksperimentere med alternative udtryk på forskellige sprog og dialekter, udnytte
paralingvistik (mime, gestik, ansigtsudtryk osv.) og ved at foretage en radikal simpli-
ficering af deres sprogbrug.
Set fra dette perspektiv er der sket en dybtgående ændring af målet med sprogun-
dervisning. Det opfattes nu ikke længere som et mål at opnå ”beherskelse” af ét eller
to, eller endog tre sprog, adskilt fra hinanden og med den ”ideelle modersmålsta-
lende” som det endelige forbillede. I stedet er det målet at udvikle et sprogligt
repertoire, hvori alle sproglige færdigheder har en plads. Dette indebærer naturlig-
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vis, at de sprog, der bliver tilbudt på uddannelsesinstitutioner, bør være forskelligar-
tede, og at de, der studerer sprogene, bør have mulighed for at udvikle en mange-
sprogs-kompetence. Dertil kommer, at når det først er anerkendt, at sproglæring er
en livslang opgave, bliver udviklingen af et ungt menneskes motivation for, færdighed
i og selvtillid til at møde nye sproglige erfaringer uden for skolen af central betyd-
ning. Uddannelsesmyndigheders, eksamensudvalgs og læreres ansvar kan ikke være
begrænset til, at der bliver opnået et givet færdighedsniveau på et bestemt sprog på
et bestemt tidspunkt, selvom dette utvivlsomt også er vigtigt.
Den fulde konsekvens af et sådant paradigmeskift mangler endnu at blive udviklet og
omsat til handling. Den seneste udvikling i Europarådets sprogprogram er sket med
henblik på at fremskaffe værktøjer, der kan anvendes af alle medlemmer af sproglæ-
rerprofessionen til fremme af mangesprogethed. Specielt Den Europæiske Sprogport-
folio (ELP, The European Language Portfolio) udgør et format, hvori sproglæring og
interkulturelle erfaringer kan registreres og formelt anerkendes. I denne sammen-
hæng udgør Den Fælles Europæiske Referenceramme ikke alene en niveauinddeling
af en generel sprogfærdighed på et givet sprog, men også en opdeling af sprogbrug og
sprogkompetencer, som vil gøre det nemmere for praktikere at specificere mål og
beskrive de mest forskelligartede resultater i overensstemmelse med lørnernes varie-
rende behov, individuelle særpræg og ressourcer.

1.4 Hvorfor er der brug for Referencerammen?
I Det Fælles Regeringssymposium (Intergovernmental Symposium), der blev afholdt i
Rüschlikon, Schweiz i november 1991 på initiativ af Den Schweiziske Føderale Rege-
ring, om ”Gennemsigtighed og sammenhæng i sproglæring i Europa: Mål, evaluering,
certificering”, hedder det:
1. En yderligere intensivering af sproglæring og sprogundervisning i medlemsstaterne

er nødvendig af hensyn til større mobilitet, mere effektiv international kommuni-
kation forbundet med respekt for identitet og kulturel forskellighed, bedre adgang
til information, mere intensiv personlig interaktion, forbedrede arbejdsrelationer
og en dybere gensidig forståelse.

2. For at opnå disse mål er sproglæring en livslang opgave, som det er nødvendigt at
fremme og støtte gennem hele uddannelsessystemet fra førskoleundervisning frem
til voksenuddannelse.

3. Det er ønskværdigt at udvikle en Fælles Europæisk Referenceramme for sproglæ-
ring på alle niveauer med henblik på at:

• fremme og støtte samarbejde mellem uddannelsessystemer i forskellige lande;
• skabe et solidt grundlag for gensidig anerkendelse af sprogkvalifikationer;
• hjælpe lørnere, undervisere, kursusudviklere, medlemmer af eksamenskommissio-
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ner og uddannelsesadministratorer med at gennemføre og koordinere deres initia-
tiver.

Mangesprogethed må i sig selv ses inden for rammerne af multikulturalisme. Sprog er
ikke kun et væsentligt aspekt ved kultur, men også et middel til at få adgang til kul-
turelle udtryk. Meget af det, der er blevet sagt ovenfor, har også mere almen gyldig-
hed: I en persons kulturelle kompetence eksisterer de forskellige kulturer (nationale,
regionale, sociale), som personen har fået adgang til, ikke bare side om side; de bli-
ver sammenlignet, modstillet og interagerer aktivt med hinanden, med en beriget,
integreret multikulturel kompetence som resultat, og heraf udgør mangesprogskom-
petencer blot en enkelt komponent, som igen interagerer med andre komponenter.

1.5 Hvad er Referencerammen tænkt anvendt til?
Brugen af Referencerammen omfatter:
Planlægning af sproglæringsprogrammer, hvad angår:
• deres antagelser om tidligere opnået viden og deres samspil med tidligere læring,
især i overgangen mellem undervisningen på grundskoleniveau, gymnasieniveau og
højere/videregående niveau;

• mål;
• indhold.

Planlægning af sprogcertificering, hvad angår:
• undervisningsindholdet i eksaminer;
• vurderingskriterier, der giver en positiv vurdering af, hvad man har opnået, snarere
end en negativ vurdering af, hvad man mangler.

Planlægning af selvstændig læring, herunder:
• udvidelse af bevidsthed om eget aktuelle vidensniveau;
• opstilling af egne gennemførlige og relevante mål;
• udvælgelse af materialer;
• selvevaluering.

Læringsprogrammer og certificering kan være:
• globale, dvs. at de bringer lørneren fremad inden for alle dimensioner af sprog-
færdighed og kommunikativ kompetence;

• modulære, dvs. at de forbedrer lørnerens færdighed inden for et afgrænset om-
råde med et bestemt formål;

• prioriterede, dvs. at de vægter læring i bestemte retninger og skaber en ”profil” med
et højere niveau inden for nogle videns- og færdighedsområder end inden for andre;
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• partielle, dvs. at de kun dækker visse aktiviteter og færdigheder (f.eks. forståelse)
og udelader andre.

Den Fælles Europæiske Referenceramme er konstrueret på en sådan måde, at den
kan tage højde for disse forskellige former af læringsprogrammer og certificeringer.
I overvejelserne over hvilken rolle en fælles referenceramme skal have på mere
avancerede trin i sproglæringen, er det nødvendigt at tage højde for ændringer i lør-
nernes behov og den sammenhæng, hvori de opholder sig, studerer og arbejder. Der
er brug for generelle kvalifikationer på et niveau over B1-niveau, der kan relateres til
Referencerammen. Disse kvalifikationer skal naturligvis være klart definerede, til-
passet til situationerne i de enkelte lande, og omfatte nye områder, især inden for
det kulturelle område samt mere specialiserede domæner. Derudover kan moduler og
klynger af moduler, der er tilpasset lørnernes særlige behov, individuelle særpræg og
ressourcer, spille en betydelig rolle.

1.6 Hvilke kriterier skal Referencerammen leve op til?
For at udfylde sine funktioner må en sådan Fælles Europæisk Referenceramme være
dækkende, gennemskuelig og sammenhængende.
Med ”dækkende” menes, at Den Fælles Europæiske Referenceramme bør forsøge at
specificere et så omfattende område af sproglig viden, færdigheder og brug som
muligt (selvfølgelig uden på forhånd at forsøge at forudsige alle former for sprogbrug
i alle situationer – hvilket ville være en umulig opgave). Med ”dækkende” menes
også, at alle sprogbrugere ved brug af Referencerammen skal kunne beskrive deres
mål osv. ved at referere til den. Referencerammen bør skelne mellem de forskellige
dimensioner, sprogfærdighed beskrives inden for, og opstille en række reference-
punkter (niveauer eller trin), ved hjælp af hvilke læringsfremskridt kan justeres. Man
bør huske på, at udviklingen af kommunikativ kompetence omfatter andre dimensio-
ner end den strengt lingvistiske (f.eks. sociokulturel bevidsthed, æstetisk erfaring,
følelsesmæssige relationer, at lære at lære osv.).
Med ”gennemskuelig” menes, at informationer skal være klart formuleret og ekspli-
citte, tilgængelige og umiddelbart forståelige for brugerne.
Med ”sammenhængende” menes, at beskrivelsen skal være fri for indre modsigelser.
Hvad angår uddannelsessystemer, må der af hensyn til sammenhængen være en har-
monisk forbindelse mellem delelementerne, f.eks. hvad angår:
• identifikation af behov;
• fastlæggelse af mål;
• definition af indhold;
• udvælgelse og udvikling af materiale;
• fastlæggelse af undervisnings-/læringsprogrammer;
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• de anvendte undervisnings- og læringsmetoder;
• evaluering, testning og bedømmelse.
Opbygningen af en dækkende, gennemskuelig og sammenhængende referenceramme
for sproglæring og sprogundervisning betyder ikke, at man bliver pålagt at indføre ét
ensartet system. Tværtimod: Referencerammen bør være åben og fleksibel, således
at den med de tilpasninger, der viser sig at være nødvendige, kan anvendes i speci-
fikke situationer. Referencerammen bør være:
• anvendelig til mange formål: den skal kunne anvendes til en stor mangfoldighed af
formål i forbindelse med planlægning og etablering af muligheder for sproglæring,

• fleksibel: den skal kunne bruges i forskellige sammenhænge,
• åben: den skal kunne videreudvikles og yderligere forfines,
• dynamisk: den skal være under konstant udvikling som resultat af erfaringer med at
bruge den,

• brugervenlig: den skal præsenteres i en form, der er umiddelbart forståelig og brug-
bar for dem, den henvender sig til,

• ikke-dogmatisk: den skal ikke udelukkende og én gang for alle være knyttet til én
af flere konkurrerende sproglige og pædagogiske teorier eller praksisser.
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2. Den anvendte tilgang

2.1 En handlingsorienteret tilgang
En omfattende, gennemskuelig og sammenhængende referenceramme for sproglæring,
sprogundervisning og sprogbedømmelse må referere til et meget generelt syn på sprog-
brug og sproglæring. Den tilgang, der er valgt her, er generelt handlingsorienteret,
for så vidt som den ser sprogbrugere og lørnere som ”sociale aktører”, dvs. sam-
fundsmedlemmer som har (ikke udelukkende sprogrelaterede) opgaver, de skal løse
under givne omstændigheder, i bestemte omgivelser og inden for et bestemt handle-
område. Samtidig med at sproghandlinger optræder som en del af sproglige aktivite-
ter, udgør disse aktiviteter en del af en større social kontekst, der alene kan give dem
deres fulde betydning. Vi taler om ”opgaver” for så vidt som handlingerne udføres af
ét eller flere individer, der udnytter deres specifikke kompetencer på en strategisk
måde til at opnå et bestemt resultat. Den handlingsbaserede tilgang tager derfor også
højde for kognitive, emotionelle og viljesbestemte ressourcer og for hele den række
af færdigheder, der er særegne for og anvendes af individet som social aktør.
Som følge heraf kan enhver form for sprogbrug og sproglæring beskrives på følgende
måde:

Sprogbrug, herunder sproglæring, omfatter handlinger udført af personer, der
som individer og som sociale aktører udvikler en række kompetencer, både
generelle og i særdeleshed kommunikative sproglige kompetencer. De trækker
på de kompetencer, de har til rådighed i forskellige kontekster under forskellige
forhold og under forskellige betingelser for at indgå i sproglige aktiviteter, der
indebærer sproglige processer med henblik på at producere og/eller modtage
tekster i relation til temaer inden for specifikke domæner, idet de aktiverer de
strategier, der synes bedst egnede til den opgave, der skal udføres. Deltagernes
overvågning af disse handlinger fører til styrkelse eller ændring af deres kompe-
tencer.

• Kompetencer er summen af viden, færdigheder og personlighed, der gør det muligt
for et individ at udføre handlinger.

• Generelle kompetencer er dem, der ikke er specifikt sproglige, men som aktiveres
i forbindelse med handlinger af enhver art, herunder sproglige aktiviteter.

• Kommunikative sproglige kompetencer er dem, som sætter en person i stand til at
handle ved at anvende specifikt sproglige midler.

• Kontekst refererer til den konstellation af begivenheder og situationelle faktorer
(fysiske og andre), både interne og eksterne i forhold til personen, hvori kommuni-
kative handlinger er indlejret.

• Sproglige aktiviteter indebærer udøvelsen af ens kommunikative sproglige kompe-
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tencer inden for et specifikt domæne i forbindelse med bearbejdning (receptivt
og/eller produktivt) af en eller flere tekster med henblik på at udføre en opgave.

• Sproglige processer henviser til den kæde af begivenheder, neurologiske eller fy-
siologiske, der indgår i produktionen og receptionen af tale eller skrift.

• Tekst er enhver sekvens eller sammenhængende tekst (talt og/eller skrevet), der re-
laterer sig til et specifikt domæne, og som under udførelsen af en opgave giver an-
ledning til en sproglig aktivitet – enten som støtte eller som mål – i form af et
produkt eller en proces.

• Domæne refererer til de brede områder inden for det sociale liv, hvori aktørerne
handler. Her anvendes en kategorisering på et mere overordnet niveau, som be-
grænser domænerne til brede kategorier, der er relevante for sproglæring/-under-
visning og sprogbrug: uddannelsesdomænet, det offentlige domæne vedrørende
medborgerskab, det personlige domæne vedrørende hverdagsliv.

• En strategi er enhver organiseret, målrettet og reguleret række af handlinger valgt
af et individ med henblik på at løse en opgave, som han eller hun opstiller for sig
selv, eller som han eller hun bliver stillet over for.

• En opgave defineres som enhver målrettet handling, der af et individ bliver opfat-
tet som nødvendig for at opnå et givet resultat i forhold til et problem, der skal
løses, en forpligtelse der skal opfyldes, eller et mål der skal nås. Denne definition
dækker en bred vifte af handlinger som at flytte et klædeskab, skrive en bog, opnå
visse betingelser i forhandlingen af en kontrakt, spille et spil kort, bestille et mål-
tid i en restaurant, oversætte en tekst på et fremmed sprog eller lave en avis i en
klasse som gruppearbejde.

Hvis man accepterer, at de forskellige dimensioner, der er fremhævet ovenfor, er
gensidigt forbundet i alle former for sprogbrug og -læring, så drejer enhver handling
i forbindelse med sproglæring og sprogundervisning sig på en eller anden måde om
hver af disse dimensioner: strategier, opgaver, tekster, et individs generelle kompe-
tencer, kommunikative sproglige kompetencer, sproglige aktiviteter, sprogprocesser,
kontekster og domæner.
Samtidig er det i forbindelse med læring og undervisning muligt, at målet – og der-
med bedømmelsen – kan fokusere på bestemte komponenter eller underkomponenter
(idet de andre komponenter så opfattes som midler eller som aspekter, der skal væg-
tes højere på andre tidspunkter, eller som er irrelevante under de givne omstændig-
heder). Lørnere, undervisere, kursusudviklere, forfattere til undervisningsmidler og
test-udviklere indgår nødvendigvis i denne proces, der går ud på at fokusere på en
bestemt dimension og beslutte, i hvilket omfang andre dimensioner skal tages i
betragtning, og på hvilke måder de skal inddrages: Dette bliver illustreret med
eksempler nedenfor. Det er imidlertid klart, at selvom målet med undervisnings-
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/læringsprogrammer ofte erklæres at være udviklingen af kommunikative færdighe-
der (muligvis fordi dette bedst repræsenterer en metodologisk tilgang?), stræber
visse programmer i virkeligheden efter at opnå en kvalitativ eller kvantitativ udvik-
ling af sprogaktiviteter på et fremmed sprog; andre lægger vægt på færdighed i at
anvende sproget inden for et bestemt domæne; andre igen på udviklingen af
bestemte generelle kompetencer, mens andre primært er optaget af at forfine stra-
tegier. Erklæringen om at ”det hele hænger sammen” betyder ikke, at målene ikke
kan differentieres.
Hver af de hovedkategorier, der er skitseret ovenfor, kan inddeles i underkategorier –
stadig meget generelle – som vil blive taget op i de følgende kapitler. Her ser vi kun
på de forskellige komponenter i de generelle kompetencer, den kommunikative kom-
petence, sprogaktiviteterne og domænerne.

2.1.1 Den enkeltes generelle kompetencer
Lørneres og sprogbrugeres generelle kompetencer (se afsnit 5.1) består specielt af
deres viden, færdigheder og personlige kompetence og desuden af deres evne til at
lære:
Viden, dvs. deklarativ viden (savoir, se 5.1.1), forstås som viden, der er et resultat
af erfaring (empirisk viden) og af mere formel læring (boglig viden). Al menneskelig
kommunikation er afhængig af en fælles viden om verden. Hvad angår sprogbrug og -
læring, er den viden, der kommer i spil, ikke direkte og ikke udelukkende relateret
til sprog og kultur. Boglig viden inden for et videnskabeligt eller teknisk uddannelses-
område og boglig og empirisk viden inden for et professionelt område spiller helt
klart en vigtig rolle i receptionen og forståelsen af fremmedsproglige tekster, der har
med disse områder at gøre. Empirisk viden, der har med hverdagslivet at gøre (orga-
nisering af dagen, måltider, transportmidler, kommunikation og information) inden
for det offentlige og private domæne, er imidlertid lige så afgørende for udførelsen
af sproglige aktiviteter på et fremmed sprog. Viden om de fælles værdier og opfat-
telser, som sociale grupper i andre lande og regioner har, såsom religiøse opfattelser,
tabuer, forestillinger om fælles historie osv., er afgørende for interkulturel kommuni-
kation. Disse mangeartede vidensområder varierer fra individ til individ. De kan være
kulturspecifikke, men er ikke desto mindre også relateret til mere universelle para-
metre og konstanter.
En ny viden bliver ikke bare føjet til den viden, man allerede har, men er betinget af
arten, omfanget af og strukturen i ens tidligere viden og tjener desuden til at
omdanne og omstrukturere den tidligere viden, i hvor begrænset omfang det end
måtte være. Den viden, en person allerede har tilegnet sig, er naturligvis direkte
relevant for sproglæringen. I mange tilfælde forudsætter undervisnings- og lærings-

26



metoder denne bevidsthed om verden. I visse sammenhænge (f.eks. sprogbad, skole-
gang eller universitetsstudier hvor undervisningssproget ikke er ens modersmål) sker
der imidlertid en samtidig og samordnet berigelse af sproglig og anden viden. Man må
i så fald være opmærksom på forbindelsen mellem viden og kommunikativ kompe-
tence.
Færdigheder og kunnen (savoir-faire, se afsnit 5.1.2) – hvad enten det drejer sig om
at køre bil, spille violin eller lede et møde – afhænger mere af evnen til at udføre
procedurer end af deklarativ viden, men færdighederne kan hjælpes på vej af tileg-
nelsen af viden – der igen kan glemmes – og kan være ledsaget af forskellige former
for personlig kompetence (f.eks. en afslappet holdning eller anspændthed i forbin-
delse med udførelsen af opgaven). I eksemplet med bilkørsel, som ender med at blive
en serie af næsten automatiserede processer (koble ud, skifte gear osv.) gennem gen-
tagelse og erfaring, kræves således i begyndelsen en eksplicit opdeling af bevidste og
verbaliserbare operationer (”Løft koblingspedalen langsomt, glid ind i i tredje gear
osv.”), og tilegnelsen af bestemte kendsgerninger (der er tre pedaler i en manuelt
betjent bil organiseret på følgende måde osv.), som man ikke behøver at tænke
bevidst på, når man én gang har ”lært at køre bil”. Når man lærer at køre bil, må
man normalt have en høj grad af koncentration og en øget selvbevidsthed, eftersom
ens eget selvbillede er særligt sårbart (risikoen for at begå fejl, for at virke inkom-
petent). Når først færdighederne beherskes, kan man gå ud fra, at føreren er meget
mere afslappet og har væsentlig mere selvtillid; ellers ville det være foruroligende
for medpassagerer og andre trafikanter. Det er naturligvis ikke vanskeligt at drage
paralleller til visse aspekter af sproglæring (f.eks. udtale og visse dele af grammatik-
ken, såsom morfologi).
Personlig kompetence (savoir-être, se 5.1.3) kan opfattes som summen af individu-
elle karakteristika, personlige træk og holdninger, som angår f.eks. ens selvbillede og
ens syn på andre og ens villighed til at indgå i social interaktion med andre menne-
sker. Denne type kompetence kan ikke bare ses som et resultat af uforanderlige per-
sonlighedstræk. Den omfatter faktorer, som er resultatet af forskellige former for
akkulturation, og den kan omformes.
Disse personlige træk, holdninger og temperamenter er parametre, som der må tages
højde for i sproglæringen og -undervisningen. Selvom de kan være vanskelige at defi-
nere, bør de derfor tages med i en referenceramme. De opfattes som en del af den
enkeltes generelle kompetencer og derfor som en del af hans eller hendes evner. For
så vidt som de kan tilegnes eller ændres i brug og gennem læring (f.eks. af ét eller
flere sprog), kan holdningsbearbejdning være et mål. Som det ofte er blevet frem-
hævet, er personlige kompetencer relateret til kultur og derfor til områder, der er
følsomme over for interkulturelle opfattelser og relationer: Den måde, hvorpå ét
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medlem af en bestemt kultur udtrykker venlighed og interesse, kan af en person fra
en anden kultur opleves som aggressiv og stødende.
Evne til at lære (savoir apprendre, se 5.1.4) mobiliserer personlig kompetence,
deklarativ viden samt færdigheder og kunnen; evnen til at lære trækker således på
forskellige typer af kompetencer. Evne til at lære kan også opfattes som viden om,
hvordan man opdager, eller det at være indstillet på at opdage ”noget andet” – uan-
set om ”det andet” omfatter et andet sprog, en anden kultur, andre mennesker eller
nye vidensområder.
Samtidig med at kompetencen evne til at lære har almen gyldighed, er den især rele-
vant i forbindelse med sproglæring. Afhængig af hvilke lørnere der er tale om, kan
evnen til at lære omfatte forskellige grader og kombinationer af de følgende aspek-
ter af personlig kompetence, deklarativ viden samt færdigheder og kunnen:
• Personlig kompetence: f.eks. villighed til at tage initiativer eller ligefrem risici i
direkte kommunikation for at give sig selv lejlighed til at tale, for at få folk, man
taler med, til at hjælpe sig ved at bede dem om at omformulere det, de har sagt,
på en enklere måde osv.; også lyttefærdigheder, opmærksomhed på hvad der bliver
sagt, øget bevidsthed om risikoen for kulturel misforståelse i relationen til andre.

• Deklarativ viden: f.eks. viden om, hvilke morfo-syntaktiske relationer, der svarer
til givne bøjningsmønstre i et bestemt sprog; eller bevidsthed om, at der kan være
tabuer eller særlige ritualer forbundet med måltider og seksuel praksis i visse kul-
turer, eller at de kan have religiøse konnotationer.

• Færdigheder og kunnen: f.eks. færdighed i at bruge en ordbog eller at være i stand
til uden besvær at finde rundt i et dokumentationscenter; færdighed i at anvende
audiovisuelle eller computer-medier (f.eks. internettet) som læringsressourcer.

For det samme individ kan der være tale om mange variationer i brugen af færdighe-
der og kunnen og evnen til at håndtere det ukendte:
• Variationer i forhold til den konkrete begivenhed, afhængigt af om den enkelte har
at gøre med nye mennesker, et fuldstændigt ukendt område, en ukendt kultur eller
et fremmed sprog.

• Variationer i forhold til den konkrete kontekst: Stillet over for den samme begiven-
hed (f.eks. forældre/barn-relationer i et givet samfund) vil opdagelsesprocessen og
betydningsafklaringsprocessen utvivlsomt være forskellige for en etnolog, en turist,
en missionær, en journalist, en pædagog eller en læge, idet hver af dem vil opføre
sig på en måde, der er bestemt af deres fag eller livsanskuelse.

• Variationer i forhold til foreliggende omstændigheder og tidligere erfaring: Det er ret
sandsynligt, at de færdigheder, der bliver anvendt til at lære et femte fremmedsprog,
vil være forskellige fra dem, der blev anvendt til at lære det første fremmedsprog.
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Sådanne variationer bør opfattes som svarende til begreber som ”læringsstil” eller
”lørner-profiler”, blot sidstnævnte ikke bliver opfattet som fastlagte én gang for alle.
I forhold til de enkelte læringsformål vil de strategier, som lørneren vælger for at
løse en bestemt opgave, afhænge af variationen i de læringsevner, lørneren har. Men
det er også på baggrund af forskelligheden i læringserfaringer, lørneren videreudvik-
ler sin evne til at lære – forudsat at disse erfaringer ikke holdes adskilt fra hinanden
eller blot er en gentagelse af tidligere erfaringer.

2.1.2 Kommunikativ sprogkompetence
Kommunikativ sprogkompetence kan opfattes som bestående af flere komponenter:
lingvistisk, sociolingvistisk og pragmatisk. Hver af disse komponenter forudsættes
først og fremmest at omfatte viden, færdigheder og kunnen.

Lingvistisk kompetence omfatter viden og færdigheder inden for ordforråd, fonologi
og syntaks samt andre dimensioner af sproget som system, uafhængigt af den socio-
lingvistiske betydning af dets variationer og de pragmatiske funktioner, der er for-
bundet med dem. Den lingvistiske kompetence, der her betragtes ud fra det enkelte
individs kommunikative sprogkompetence, vedrører ikke alene omfanget og kvalite-
ten af viden (f.eks. i forbindelse med de fonetiske distinktioner, der foretages, eller
omfanget og præcisionen i ordforråd), men også kognitiv organisering og den måde,
viden lagres på (f.eks. de forskellige associative netværk, hvori sprogbrugeren place-
rer et leksikalsk element) og den adgang, man har til denne viden (aktivering, gen-
kaldelse eller tilgængelighed). Viden kan være bevidst og kan udtrykkes umiddelbart,
eller den kan være ubevidst (f.eks. i forbindelse med et fonetisk system). Organise-
ringen af og adgangen til denne viden vil variere fra det ene individ til det andet og
også variere hos det enkelte individ (f.eks. hos en mangesproget person afhængig af
de variationer, der ligger i hans eller hendes kompetence inden for flere sprog). Man
kan også antage, at den kognitive organisering af ordforråd og lagringen af udtryk osv.
bl.a. afhænger af de kulturelle træk i det fællesskab eller samfund, som den enkelte
er blevet socialiseret ind i, og hvori hans eller hendes læring har fundet sted.

Sociolingvistisk kompetence omfatter de sociokulturelle betingelser for sprogbrug.
Gennem sin følsomhed over for sociale konventioner (regler for høflighed; normer der
styrer relationerne mellem generationer, køn, klasser og sociale grupper; sproglig
kodificering af visse fundamentale ritualer, der sikrer, at et samfund fungerer) påvir-
ker den sociolingvistiske kompetence nøje al sproglig kommunikation mellem repræ-
sentanter for forskellige kulturer, også selvom deltagerne som oftest er uvidende om
dens indflydelse.
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Pragmatisk kompetence drejer sig om den funktionelle brug af sproglige ressourcer
(produktion af sprogfunktioner, talehandlinger) og trækker på scenarier eller skabe-
loner for interaktionelle udvekslinger. Det drejer sig også om beherskelse af tekst-
sammenhæng, kohæsion og kohærens, identifikation af teksttyper og -former, ironi
og parodi. For denne komponents vedkommende er det nok ikke nødvendigt at under-
strege påvirkningen fra de interaktionelle og kulturelle sammenhænge, hvori sådanne
evner udvikles.
Alle de kategorier, der anvendes her, har til hensigt at karakterisere typer af kompe-
tencer, der er internaliseret af en social aktør, dvs. indre repræsentationer, mekanis-
mer og evner, hvis kognitive eksistens kan ses som forklaring på observerbar opførsel
og adfærd. Samtidig vil enhver læringsproces bidrage til at udvikle og omforme de
samme interne repræsentationer, mekanismer og evner.
Hver af disse komponenter vil blive undersøgt mere detaljeret i kapitel 5.

2.1.3 Sprogaktiviteter
Lørnerens/sprogbrugerens kommunikative sproglige kompetence bliver aktiveret i
udførelsen af forskellige sprogaktiviteter, der omfatter reception, produktion,
interaktion og mediering (især tolkning og oversættelse). Hver af disse aktivitetsty-
per er mulige i relation til tekster i mundtlig og skriftlig form.
I interaktionen er det indlysende, at reception og produktion (mundtlig og/eller
skriftlig) er de primære processer, eftersom begge er nødvendige for interaktion. I
denne Referenceramme er brugen af disse betegnelser imidlertid begrænset til den
rolle, de spiller hver for sig. Receptive aktiviteter omfatter at læse indenad og at
følge med i medier. De er også vigtige i mange former for læring (at forstå indholdet
i et kursus; at slå op i lærebøger, opslagsbøger og dokumenter). Produktive aktivite-
ter spiller en vigtig rolle inden for mange akademiske og professionelle områder
(mundtlig præsentation, skrevne afhandlinger og rapporter), og de bliver tillagt en
særlig social betydning (vurderinger af det fremlagte skriftlige materiale, eller vur-
dering af hvor flydende et sprog der er brugt i forbindelse med mundtlige præsenta-
tioner).
I interaktion deltager mindst to individer i en mundtlig og/eller skriftlig produktion,
hvori der skiftes mellem produktion og reception, som faktisk kan overlappe hinanden
i mundtlig kommunikation. Ikke alene kan to samtalepartnere tale og samtidig lytte
til hinanden; selv hvor reglerne for turskifte bliver nøje overholdt, forudsiger den lyt-
tende normalt på forhånd indholdet i resten af den talendes meddelelse og forbere-
der et svar. At lære at interagere omfatter således mere end at lære at modtage og
producere ytringer. Interaktion i sprogbrug og læring tillægges normalt stor betyd-
ning på grund af den centrale rolle den spiller i kommunikation.
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Både ved reception og produktion gør skriftlig og/eller mundtlig mediering kommuni-
kation mulig mellem personer, der af forskellige grunde ikke er i stand til at kommu-
nikere direkte med hinanden. Oversættelse og tolkning, omskrivning, opsummering
eller nedskrivning giver en kommunikationspartner en (om)formulering af en original-
tekst, som han/hun ikke har direkte adgang til. Medierende sproglige aktiviteter –
(gen)behandling af en eksisterende tekst – indtager en vigtig plads i den måde, vores
samfund sprogligt fungerer på.

2.1.4 Domæner
Sprogaktiviteter bliver kontekstualiserede inden for domæner. De kan i sig selv være
meget forskelligartede, men i forbindelse med sproglæring er det mest praktisk at
skelne mellem fire brede domæner: Det offentlige domæne vedrørende medborger-
skab, det personlige domæne vedrørende hverdagsliv, uddannelsesdomænet og
erhvervsdomænet.

Det offentlige domæne henviser til alt hvad der er forbundet med almindelig social
interaktion (forretningsmæssige og forvaltningsmæssige organer, offentlige foreta-
gender, offentlige aktiviteter inden for kultur og fritid, relationer til medierne osv.).
Som supplement hertil omfatter det personlige domæne familieforhold og individu-
elle sociale handlinger.

Erhvervs-domænet omfatter alt hvad der vedrører en persons aktiviteter og forhold i
udførelsen af hans eller hendes erhverv. Uddannelses-domænet vedrører læringssam-
menhænge (normalt inden for rammerne af en uddannelsesinstitution), hvor formålet
er at tilegne sig en bestemt viden eller bestemte færdigheder.

2.1.5 Opgaver, strategier og tekster
Kommunikation og læring indebærer udførelsen af opgaver, som ikke alene er sprog-
lige opgaver, selvom de omfatter sprogaktiviteter og stiller krav til den enkeltes kom-
munikative kompetence. I det omfang disse opgaver hverken er rutineprægede eller
automatiserede, kræver de kommunikations- og læringsstrategier. For så vidt som
udførelsen af disse opgaver indebærer sprogaktiviteter, nødvendiggør de bearbejd-
ning (gennem reception, produktion, interaktion og mediering) af mundtlige og
skrevne tekster.

Den overordnede tilgang, der er skitseret ovenfor, er udtrykkelig handlingsorienteret.
Den har på den ene side fokus på aktørernes brug af strategier i tilknytning til deres
kompetencer, og på hvordan de opfatter eller forestiller sig den konkrete situation;
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og på den anden side på den opgave eller de opgaver, der skal udføres i en bestemt
sammenhæng under bestemte forhold.
En person, der skal flytte et skab (en opgave), kan således forsøge at skubbe det,
skille det ad for lettere at kunne bære det og så samle det igen; kan få nogle andre
til at gøre det eller give op og overbevise sig selv om, at det kan vente til i morgen
osv. (alle strategier). Afhængigt af hvilken strategi der vælges, kan udførelsen (eller
undgåelsen, udsættelsen og ændringen af opgaven) indebære eller ikke indebære en
sprogaktivitet og tekstbearbejdning (læse vejledningen for at skille skabet ad, fore-
tage en telefonopringning osv.). På samme måde kan en lørner, som skal oversætte en
tekst fra et fremmedsprog (en opgave), undersøge, om der allerede findes en over-
sættelse, bede en anden lørner om at vise sig, hvad han eller hun har lavet, bruge en
ordbog, prøve at finde en eller anden form for mening med udgangspunkt i nogle få
ord eller strukturer, som han eller hun kender, udtænke en god undskyldning for ikke
at beskæftige sig med denne øvelse osv. (alle er de mulige strategier). I alle de
muligheder, der er opstillet her, vil der nødvendigvis indgå sprogaktiviteter og tekst-
bearbejdning (oversættelse/mediering, mundtlig forhandling med en klassekamme-
rat, mundtlige eller skriftlige undskyldninger til læreren osv.).
Forholdet mellem strategier, opgave og tekst afhænger af opgavens karakter. Opgaven
kan i hovedsagen være af sproglig art, dvs. at den først og fremmest kræver sprogak-
tiviteter; og de strategier, der anvendes, er først og fremmest knyttet til disse sprog-
aktiviteter (f.eks. læse og kommentere en tekst, lave en udfyldningsopgave, holde et
oplæg, tage noter under en fremlæggelse). Der kan indgå en sproglig komponent i
opgaven, dvs. at sprogaktiviteterne kun udgør en del af, hvad der kræves, og at de
strategier, der anvendes, også eller primært relaterer sig til andre aktiviteter (f.eks.
at lave mad efter en opskrift). Det er muligt at udføre mange opgaver uden at gøre
brug af en sprogaktivitet. I disse tilfælde er aktiviteterne ikke nødvendigvis af sprog-
lig art overhovedet, og de anvendte strategier relaterer sig til andre typer aktiviteter.
F.eks. kan et telt rejses i tavshed af flere personer, der ved, hvad de har med at gøre.
De udveksler måske nogle få mundtlige ytringer i forbindelse med det tekniske, eller
de kan på samme tid føre en samtale med hinanden, der ikke har noget som helst med
opgaven at gøre; eller de kan udføre opgaven, mens én af dem nynner en melodi. Bru-
gen af sprog bliver nødvendig når én i gruppen ikke ved, hvad han eller hun skal gøre,
eller når den faste rutine af en eller anden grund ikke fungerer.
I de følgende kapitler gives en detaljeret beskrivelse af hver kategori og underkate-
gori med eksempler og niveauinddeling, hvor det er hensigtsmæssigt. Kapitel 4
omhandler dimensionen sprogbrug – hvad en sprogbruger eller en lørner skal gøre,
mens kapitel 5 omhandler de kompetencer, der sætter en sprogbruger i stand til at
handle.
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2.2 Fælles referenceniveauer for sprogfærdighed
I forlængelse af den beskrivende systematik ovenfor fremlægges i Kapitel 3 en ”ver-
tikal dimension” og en række fælles referenceniveauer til beskrivelse af lørnerens
sprogfærdighed. De kategorier til beskrivelsen, der bliver præsenteret i Kapitel 4 og
5, udstikker en ”horisontal dimension” med parametre for kommunikative aktiviteter
og kommunikativ kompetence. Det er ganske almindeligt at fremstille en række ni-
veauer i en række af parametre som et netværkssystem med en horisontal og en ver-
tikal dimension. Men dette er naturligvis en betydelig simplificering, eftersom alene
tilføjelsen af f.eks. domæner ville give en tredje dimension og gøre netværkssystemet
til en terning af begreber. En fuldstændig gengivelse i form af et diagram med den
grad af multidimensionalitet, der her er tale om, ville være en stor udfordring, hvis
ikke en umulighed.
Ved at tilføje en vertikal dimension til Referencerammen bliver det imidlertid muligt
at kortlægge eller tegne omridsene af læringsrummet – hvor forsimplet det end måtte
være – og dette er nyttigt af flere grunde:
• Udviklingen af definitioner på sprogfærdighed ud fra de kategorier, der anvendes i
Referencerammen, kan bidrage til at konkretisere, hvilke forventninger det vil være
rimeligt at stille på forskellige præstationsniveauer og at beskrive dem ved hjælp
af disse kategorier. Dette kan dernæst medvirke til udviklingen af gennemskuelige
og realistiske angivelser af læringsmål.

• Det er nødvendigt at organisere læring, der foregår over en længere tidsperiode, i
enheder, som tager højde for progression, og som skaber kontinuitet. Det er nød-
vendigt at placere læreplaner og materialer i forhold til hinanden. En ramme for ni-
veauer kan medvirke til dette.

• Det er også nødvendigt at placere læringspræstationer, som relaterer sig til disse
mål og enheder, i den vertikale dimension, der markerer lørnerens sprogudvikling;
dvs. evaluere læringspræstationerne med hensyn til opnåelse af sprogfærdighed.
Opstillingen af beskrivelser af sprogfærdighed kan medvirke til dette.

• En sådan evaluering må medtage uformel læring, dvs. lørnerens erfaringer med
sprog uden for skolen – den slags parallel-læring, der er beskrevet ovenfor. Opstil-
lingen af færdighedsbeskrivelser, der går ud over rammerne for en bestemt lære-
plan, kan medvirke til dette.

• Opstillingen af et fælles sæt af sprogfærdighedsbeskrivelser vil lette sammenlig-
ninger af mål, niveauer, materialer, prøver og præstationer inden for forskellige sy-
stemer og i forskellige situationer.

• En referenceramme, der omfatter både horisontale og vertikale dimensioner, gør
det lettere at definere delmål og at identificere skæve profiler og delkompeten-
cer.
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• En referenceramme med niveauer og kategorier, der gør det nemmere at opstille
mål til særlige formål, kan være en støtte for fagkonsulenter o.l. En sådan refe-
renceramme kan være en hjælp i forbindelse med vurderingen af, om lørnerne ar-
bejder på et passende niveau inden for forskellige områder. Den kan give et
beslutningsgrundlag for vurderingen af, om præstationer inden for disse områder
repræsenterer en standard, der passer til læringsniveauet, til den personlige ud-
vikling og til de umiddelbare og mere langsigtede mål for effektiv sprogfærdighed.

• Endelig vil sprogstuderende i deres uddannelsesforløb bevæge sig igennem en række
uddannelsessektorer og -institutioner, der tilbyder sprogundervisning, og adgangen
til et fælles sæt af niveauer kan fremme samarbejdet mellem disse sektorer. Med
stigende mobilitet bliver det mere og mere almindeligt at lørnere skifter fra det
ene uddannelsessystem til det andet i slutningen af eller endog midt i et uddan-
nelsesforløb, hvilket gør adgangen til en fælles niveauinddeling for beskrivelsen af
deres præstationer endnu vigtigere.

I overvejelserne over Referencerammens vertikale dimension bør man ikke glemme,
at sproglæringsprocessen er en fortløbende og individuel proces. Der er ikke to sprog-
brugere – det være sig modersmålstalende eller fremmedsprogslørnere – der har de
samme kompetencer, eller som udvikler dem på samme måde. Ethvert forsøg på at
opstille sprogfærdigheds-”niveauer” er i en vist omfang arbitrært, ligesom det er
inden for ethvert andet videns- eller færdighedsområde. Af praktiske grunde er det
imidlertid nyttigt at opstille en skala, der kan opdele læringsprocessen i veldefine-
rede niveauer i forbindelse med udvikling af læreplaner, kompetencegivende eksami-
ner osv. Antallet af niveauer og hvor højt niveauerne skal gå, vil i høj grad være
afhængig af, hvordan et bestemt uddannelsessystem er organiseret, og til hvilke for-
mål niveauinddelingen er opstillet. Det er muligt at fastlægge procedurer og kriterier
for niveauinddeling og for formuleringen af deskriptorer, der kan anvendes til at
karakterisere flere på hinanden følgende sprogfærdighedsniveauer. Problemstillin-
gerne og valgmulighederne i denne sammenhæng bliver grundigt diskuteret i Appen-
diks A. Brugere af denne referenceramme anbefales på det kraftigste at studere
dette afsnit og den tilhørende bibliografi, før de træffer selvstændige policy-beslut-
ninger om niveauinddeling.
Det er også vigtigt at huske på, at niveauer kun afspejler en vertikal dimension. De
kan kun i begrænset omfang tage hensyn til, at sprogindlæring er en horisontal såvel
som en vertikal proces, hvorigennem lørnerne tilegner sig færdighed i at klare sig i en
stadigt bredere vifte af kommunikative aktiviteter. Fremskridt er ikke blot et spørgs-
mål om at bevæge sig opad på en vertikal skala. Der er ikke nogen særlig logisk grund
til at lørnere skulle bevæge sig igennem alle de nederste trin på en del-skala. De kan
udvikle sig til siden (fra en tilgrænsende kategori) ved at udvikle deres præstations-
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evner i bredden snarere end at forøge deres færdighed inden for den samme kate-
gori. Omvendt anerkendes det med udtrykket ”at uddybe sin viden”, at man på et vist
trin kan føle behov for at understøtte sådanne pragmatiske fremskridt ved at se på
”det grundlæggende” (det vil sige: lavere færdighedsniveauer) inden for et område,
som man er kommet ind i fra siden.
Endelig bør man være forsigtig med at tolke et sæt af niveauinddelinger af sprogfær-
dighed, som om de udgjorde en lineær målestok i stil med en lineal. Ingen eksiste-
rende skalaer eller sæt af niveauer kan hævdes at være lineære på den måde. Hvis
man tager Europarådets række af indholdsspecifikationer, så antyder erfaringerne
med de eksisterende skalaer, at mange lørnere vil være mere end dobbelt så lang tid
om at nå fra A2 til B1, som de var om at nå til A2, selvom A2 er placeret midtvejs på
niveauinddelingen på vejen til B1, og B1 på halvvejen til B2. De vil så formentlig
bruge dobbelt så lang tid om at nå fra B1 til B2, som de brugte på at nå fra A2 til B1,
selvom niveauerne synes at være lige langt fra hinanden på skalaen. Årsagen til dette
er, at det er nødvendigt at udvide viften af aktiviteter, færdigheder og sprog. Dette
afspejles i den hyppige afbildning af en skala for niveauer som et diagram i stil med
en isvaffel – et tredimensionelt kræmmerhus, som udvider sig opad mod toppen. Man
skal være yderst forsigtig med at bruge nogen som helst niveau-skala til at beregne
den ”middel-undervisningstid”, der er nødvendig for at nå bestemte mål.

2.3 Sproglæring og -undervisning
2.3.1 Sådanne beskrivelser af læringsmål siger ikke noget om de processer, der sæt-

ter lørnere i stand til at handle på ønskede måder, eller om de processer, der
sætter dem i stand til at udvikle de kompetencer, der gør handlingerne mulige.
De siger ikke noget om de måder, hvorpå lærerne støtter sprogtilegnelses- og
læringsprocesserne. Men eftersom det er et af Referencerammens hovedfor-
mål at opmuntre og kvalificere alle de forskellige partnere, der indgår i sprog-
undervisnings- og -læringsprocesserne, til at informere hinanden på så
gennemskuelig en måde som muligt ikke blot om deres mål og formål, men
også om de metoder, de anvender, og de resultater der reelt opnås, synes det
at være klart, at Referencerammen ikke kan nøjes med at omfatte den viden,
de færdigheder og de holdninger, som lørnerne må udvikle for at handle som
kompetente sprogbrugere, men også må behandle processerne i sprogtileg-
nelse og læring såvel som undervisningsmetoder. Disse emner tages op i Kapi-
tel 6.

2.3.2 Referencerammens rolle, hvad angår sprogtilegnelse, sproglæring og sprogun-
dervisning, må imidlertid endnu engang gøres klar. I overensstemmelse med de
grundlæggende principper for et pluralistisk demokrati har Referencerammen
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til hensigt at være ikke blot omfattende, gennemskuelig og sammenhængende,
men også åben, dynamisk og ikke-dogmatisk. Derfor kan den ikke støtte den
ene eller den anden side i aktuelle teoretiske diskussioner om sprogtilegnel-
sens natur og dennes forhold til sproglæring. På samme måde skal Reference-
rammen heller ikke være udtryk for én bestemt tilgang til sprogundervisning
på bekostning af alle andre. Den rolle, den skal indtage, er at opmuntre alle de
parter, der indgår i sproglærings-/undervisningsprocessen, til så eksplicit og
gennemskueligt som muligt at beskrive, hvad deres eget teoretiske grundlag
er, og hvilke praktiske procedurer de anvender. For at udfylde denne rolle
opstiller den nogle sæt af parametre, kategorier, kriterier og skalaer, som bru-
gerne kan trække på, og som måske kan inspirere dem til at overveje en bre-
dere vifte af valgmuligheder, end de hidtil har gjort, og til at stille
spørgsmålstegn ved for-forståelser inden for den tradition, de arbejder på
grundlag af. Dette betyder ikke, at deres for-forståelser er forkerte, men kun
at alle, der har ansvar for planlægning, kan have gavn af at genoverveje deres
teorier og metoder med inddragelse af de beslutninger, som andre praktikere
har truffet i deres eget land og ikke mindst i andre europæiske lande.

2.3.2 En åben, ”neutral” referenceramme indebærer naturligvis ikke et fravær af
sprogpolitikker. Ved at udarbejde en sådan referenceramme opgiver Europarå-
det på ingen måde de principper, der et fremsat i Kapitel 1, eller i Ministerko-
mitéens anbefalinger R (82) 18 og R (98) 6, der henvender sig til de regeringer,
der er medlemmer.

2.3.3 Kapitel 4 og 5 beskæftiger sig hovedsageligt med de handlinger og kompeten-
cer, der kræves af en sprogbruger/lørner på et hvilket som helst sprog for at
kunne kommunikere med andre brugere af dette sprog. En stor del af Kapitel 6
vedrører måder, hvorpå de nødvendige evner kan udvikles, og hvordan denne
udvikling kan støttes. Kapitel 7 ser nøjere på den rolle, som kommunikative
opgaver spiller i sprogbrug og sproglæring. Imidlertid mangler implikationerne
af en mangesprogs- og en mangekulturel tilgang at blive nøjere undersøgt.
Kapitel 6 undersøger derfor karakteren og udviklingen af en mangesprogs-kom-
petence. Implikationerne heraf for variationer i sprogundervisningen og uddan-
nelsespolitikker bliver nøjere undersøgt i Kapitel 8.

2.4 Sprogevaluering
Referencerammen er ”En fælles europæisk referenceramme for sproglæring, sprog-
undervisning og sprogevaluering”. I det foregående har fokus været på karakteren af
sprogbrug og sprogbrugeren samt implikationerne for læring og undervisning.
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I Kapitel 9, der er det sidste kapitel, bliver opmærksomheden rettet mod Reference-
rammens funktioner i relation til evaluering af sprogfærdighed. Kapitlet beskriver tre
centrale måder, Referencerammen kan anvendes på:
1. til specificering af indholdet i test og eksaminationer,
2. til beskrivelse af kriterier for opnåelse af læringsmål, både i relation til evalue-

ring af en bestemt talesprogs- eller skriftsprogspræstation, og i relation til
løbende lærerevaluering, elev-elev-evaluering og selv-evaluering,

3. til beskrivelse af færdighedsniveauer i eksisterende test og eksaminationer for
derved at gøre sammenligninger på tværs af forskellige kvalifikationssystemer
mulige.

Kapitel 9 giver derefter en forholdsvis detaljeret fremstilling af de valg, der skal
træffes af dem, der udfører evalueringsprocedurerne. Valgene præsenteres i form af
en parvis modstilling. I hvert tilfælde er de begreber, der anvendes, klart definerede,
og de relative fordele og ulemper bliver diskuteret i forbindelse med evalueringens
formål i den uddannelsesmæssige sammenhæng, den indgår i. Implikationerne af de
valg, der træffes, bliver også beskrevet.
Kapitlet går videre med overvejelser over spørgsmålet om gennemførlighed af eva-
lueringen. Den anvendte tilgang bygger på den iagttagelse, at en praktisk plan for
evaluering ikke kan være detaljeret nok. Her må det vurderes, hvilken detaljerings-
grad, der skal anvendes f.eks. i forbindelse med fortrykte eksamensopgaver, i forbin-
delse med de meget detaljerede beslutninger, der skal træffes, når der skal
udarbejdes en konkret eksamensopgave eller etableres en test-bank. Censorer må,
især i forbindelse med en mundtlig eksamination, arbejde under betragteligt tidspres
og kan kun håndtere et stærkt begrænset antal kriterier. Lørnere, der ønsker at eva-
luere deres egen sprogfærdighed, f.eks. for at få nogle retningslinjer for, hvad det
næste, de skal tage fat på, er, har mere tid til rådighed, men må være meget selek-
tive, hvad angår de komponenter i den generelle kommunikative kompetence, der er
relevante for dem at have. Dette illustrerer det mere generelle princip, at Referen-
cerammen skal være omfattende, mens alle dens brugere må være selektive. Selekti-
vitet kan meget vel indebære brugen af et mere enkelt klassifikationssystem, der kan
slå kategorier sammen, som er adskilt i den generelle plan, sådan som vi har set det i
forbindelse med ”kommunikative aktiviteter”. På den anden side kan brugerens for-
mål nemt føre til, at nogle kategorier må udvides inden for områder af særlig rele-
vans. Kapitlet diskuterer de spørgsmål, der rejses, og illustrerer diskussionen ved at
præsentere planer, der anvendes af forskellige eksamenskommissioner, som kriterier
for evaluering af sprogfærdigheder.
Kapitel 9 vil sætte mange brugere i stand til at anvende offentlige eksamenssystemer
på en mere indsigtsfuld og kritisk måde ved at højne deres forventninger til, hvilke
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informationer eksamenskommissioner bør fremlægge angående mål, indhold, krite-
rier og procedurer for kompetencegivende eksaminer på nationalt og internationalt
niveau (f.eks. ALTE, ICC). Efteruddannere vil finde kapitlet nyttigt med henblik på
højnelse af bevidstheden om evalueringstemaer hos undervisere i forbindelse med
deres grund- eller efteruddannelse. Lærere bliver imidlertid i stigende grad ansvar-
lige for evalueringen af deres elever og studerende på alle niveauer; det gælder både
formativ og summativ evaluering. Også lørnere bliver i stigende grad opfordret til at
gennemføre selv-evaluering, enten med henblik på at kortlægge og planlægge deres
læring eller på at redegøre for deres evne til at kommunikere på sprog, som de ikke
har fået formel undervisning i, men som bidrager til deres mangesprogsudvikling.
Der er nu overvejelser om at indføre en Europæisk Sprogportfolio, der kan bruges
internationalt. En sådan portfolio vil gøre det muligt for lørnere at dokumentere
deres fremskridt i retning af mangesprogskompetence ved at registrere læringserfa-
ringer af alle slags på tværs af en bred vifte af sprog, hvoraf meget ellers ville for-
blive upåagtet og ikke anerkendt. Det er meningen, at Portfolioen skal opmuntre
lørnere til at vedlægge en løbende opdateret beskrivelse af deres selvevaluerede
sprogfærdighed på hvert sprog. Det vil være af stor betydning for troværdigheden af
dokumentet, at optegnelserne bliver foretaget samvittighedsfuldt og på en gennem-
skuelig måde. Her vil henvisninger til Referencerammen være særlig værdifuld.
De, der er professionelt involveret i udviklingen af test såvel som i administrationen
og gennemførelsen af offentlige eksaminationer, henvises til Kapitel 9 i sammenhæng
med den mere specialiserede Vejledning for Eksaminatorer (Guide for Examiners)
(dokument CC-Lan(96)10 rev). Denne vejledning, som i detaljer beskæftiger sig med
test-udvikling og -evaluering, er et supplement til Kapitel 9. Den indeholder også for-
slag til supplerende læsning, et tillæg om item-analyse og en forklarende ordliste.
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3. Fælles Referenceniveauer

3.1 Kriterier for deskriptorer for Fælles Referenceniveauer
Et af formålene med referencerammen er at hjælpe de involverede parter med at be-
skrive de færdighedsniveauer, der er opstillet i eksisterende standarder, test og eksa-
miner med henblik på lettere at kunne foretage sammenligninger mellem forskellige
kvalifikationssystemer. Til dette formål er Beskrivelsessystemet (Descriptive Scheme)
og De Fælles Referenceniveauer blevet udviklet. Tilsammen udgør de et beskrivelses-
system med begreber, som brugerne kan anvende i beskrivelsen af deres eget system.
Ideelt set skal en skala af referenceniveauer leve op til nedenstående fire kriterier. To
af dem relaterer sig til problemer angående beskrivelse, og to af dem til problemer an-
gående måling:

Problemer angående beskrivelse
• En fælles referenceramme bør være kontekstfri for at kunne tage højde for gene-
raliserbare resultater fra forskellige specifikke kontekster. Det vil sige, at en fæl-
les skala ikke bør udarbejdes specielt for f.eks. en skolekontekst og dernæst
anvendes til voksne eller vice versa. Samtidig må deskriptorerne i en Fælles Refe-
renceramme dog også være kontekst-relevante, dvs. at de kan relateres til eller
overføres til en hvilken som helst relevant kontekst – og passe til en given funktion
i en given kontekst. Det betyder, at de kategorier, der anvendes til at beskrive, hvad
lørnerne kan gøre i forskellige brugssammenhænge, skal kunne relateres til de
brugssammenhænge, der er målet for de forskellige grupper af lørnere inden for
den generelle målpopulation.

• Beskrivelsen skal også være teoribaseret, dvs. baseret på teorier om sprogkompe-
tencer. Dette er vanskeligt at opnå, fordi de teorier og den forskning, der er til rå-
dighed, er for utilstrækkelig til at kunne give et grundlag for en sådan beskrivelse.
Kategoriseringen og beskrivelsen må ikke desto mindre være teoretisk funderet.
Desuden må beskrivelsen – samtidig med, at den er teoribaseret – være brugerven-
lig, dvs. tilgængelig for praktikere. Den skal kunne inspirere dem til at tænke over,
hvad kompetence betyder i deres egen kontekst.

Problemer angående måling
• De punkter på skalaen, hvor bestemte aktiviteter og kompetencer er placeret i en
fælles referenceramme-skala, skal være objektivt fastlagte ud fra en teori om må-
ling. Dette er for at undgå systematiske fejl, som opstår, når man overtager løst
funderede konventioner og tommelfingerregler fra andre, især fra forskellige grup-
per af praktikere, eller når man konsulterer eksisterende skalaer.

• Det antal niveauer, der udarbejdes, skal være velegnet til at vise fremskridt inden
for forskellige undervisningssektorer, men der bør ikke i nogen som helst konkret
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sammenhæng være flere niveauer, end at man kan foretage forholdsvis konsistente
distinktioner. Dette kan indebære, at man må vælge forskellige størrelser af skala-
trin for forskellige dimensioner eller en to-trinstilgang mellem mere brede (fælles,
almindelige) og mere smalle (lokale, pædagogiske) niveauer.

Disse kriterier er meget vanskelige at imødekomme, men er nyttige som orienterings-
punkter. De kan i praksis imødekommes gennem en kombination af intuitive, kvalita-
tive og kvantitative metoder. Dette står i modsætning til de rent intuitive måder,
hvorpå skalaer for sprogfærdighed normalt bliver udviklet. Intuitive skalaer, uarbej-
det af bestemte kommissioner, kan fungere udmærket i forbindelse med udviklingen
af systemer, der skal anvendes i bestemte sammenhænge, men de har visse begræns-
ninger i forbindelse med udviklingen af en fælles referenceramme-skala. Den
væsentligste svaghed ved at støtte sig til intuition er, at indplaceringen af en bestemt
formulering på et bestemt niveau er subjektiv. For det andet er der også den mulig-
hed, at brugere fra forskellige undervisningssektorer kan have velbegrundede for-
skelle i deres perspektiv på baggrund af deres lørneres behov. En skala har, ligesom
en test, validitet i relation til de kontekster, hvori den har vist sig at fungere. Valide-
ring – der indebærer en vis mængde kvantitativ analyse – er en løbende og teoretisk
set aldrig afsluttet proces. Den metodologi, der er anvendt i forbindelse med udvik-
lingen af De Fælles Referenceniveauer og de deskriptorer, der skal illustrere dem, er
derfor ret rigoristiske. Der er anvendt en systematisk kombination af intuitive, kvali-
tative og kvantitative metoder. For det første blev indholdet i eksisterende skalaer
analyseret i relation til beskrivelseskategorier i Referencerammen. Så blev dette
materiale i en intuitiv fase redigeret, nye deskriptorer blev formuleret, og hele sæt-
tet blev diskuteret af eksperter. Dernæst blev en række kvalitative metoder anvendt
til at tjekke, at lærere kunne forholde sig til de udvalgte deskriptive kategorier, og at
deskriptorerne faktisk beskrev de kategorier, det var meningen, de skulle beskrive.
Til sidst blev de bedste deskriptorer i sættet skaleret ved hjælp af kvantitative meto-
der. Nøjagtigheden af denne skalering er siden blev tjekket ved at gentage undersø-
gelserne.
Tekniske spørgsmål, der er knyttet til udvikling og skalering af beskrivelserne af
sprogfærdighed, bliver overvejet i appendikserne. Appendiks A giver en introduktion
til skalaer og skalering plus metodologier, der kan vælges i forbindelse med udviklin-
gen. Appendiks B giver en kort oversigt over Swiss National Science Research Coun-
cil’s projekt, der har udviklet De Fælles Referenceniveauer og deres illustrerende
deskriptorer i et projekt, der omfattede forskellige uddannelsessektorer. Appendiks C
og D introducerer dernæst to relaterede europæiske projekter, der siden hen har
anvendt en tilsvarende metodologi til udvikling og validering af sådanne deskriptorer
i forbindelse med unge voksne. I Appendiks C beskrives DIALANG-projektet. Som del
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af et større evalueringsinstrument er DIALANG blevet udvidet med og har valgt
deskriptorer fra Den Fælles Europæiske Referenceramme med henblik på selvevalue-
ring. I Appendiks D beskrives ALTE’s (Foreningen af Sprogtestere i Europa) “Can Do”
project. Dette projekt har udviklet og valideret et stort sæt af deskriptorer, som også
kan relateres til De Fælles Referenceniveauer. Disse deskriptorer supplerer Referen-
cerammens deskriptorer ved at være organiseret i relation til domæner, der er rele-
vante for voksne.
De projekter, der beskrives i appendikserne, demonstrerer en meget høj grad af lig-
hed med både De Fælles Referenceniveauer og med de begreber, der er skaleret til
forskellige niveauer i eksemplerne på deskriptorer. Det vil sige, at der allerede er en
voksende mængde af dokumentation, der gør det rimeligt at formode, at de kriterier,
der er beskrevet ovenfor, i hvert fald delvis er blevet opfyldt.

3.2 De Fælles Referenceniveauer
Der synes i praksis at være en bred, men langtfra generel, konsensus om antallet af
niveauer og den karakter, de skal have for at passe til sprogundervisningen og de
offentlige krav til præstationer. Det ser ud til, at en ramme med seks brede niveauer
giver en passende dækning af det læringsrum, der er relevant i forhold til europæiske
lørneres formål.
Breakthrough, svarende til hvad Wilkins i 1978 forslog, man kaldte Formulaic profi-
ciency og Trim i den samme publikation1 kaldte Introductory.
Waystage, der afspejler Europarådets indholdsspecifikation.
Threshold, der afspejler Europarådets indholdsspecifikation.
Vantage, der afspejler Europarådets tredje indholdsspecifikation; et niveau der
beskrives som Limited Operational Proficiency af Wilkins, og adequate response to
situations normally encountered af Trim.
Effective Operational Proficiency, der blev kaldt Effective proficiency af Trim,
Adequate Operational Proficiency af Wilkins, og som udgør et videregående kompe-
tenceniveau, der passer til mere komplekse arbejds- og studieopgaver.
Mastery (Trim: comprehensive mastery; Wilkins: Comprehensive Operational Profici-
ency), svarer til det højeste eksamensmål i den plan, der er valgt af ALTE (Foreningen
af Sprogtestere i Europa). Dette niveau kunne udvides til at omfatte den mere udvik-
lede interkulturelle kompetence, der opnås af mange professionelle sprogbrugere.
Når man ser på disse seks niveauer, kan man imidlertid se, at de er fortolkninger, der
ligger over og under af den klassiske inddeling i basisniveau, mellemniveau og højni-

1 Trim, J.L.M. (1978): Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a Euro-
pean Unit Credit Scheme for Foreign Language Learning by Adults. Council of Europe.
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veau (basic, intermediate, advanced). Desuden har nogle af de navne, der er givet til
Europarådets specifikationer af niveauerne, vist sig at være vanskelige at oversætte
(f.eks. Waystage, Vantage). Det foreslåede skema anvender derfor et ’hypertekst-’
forgreningsprincip, der starter med en første deling i tre niveauer – A, B og C:

A B C
Basis-sprogbruger Selvstændig sprogbruger Kompetent sprogbruger

A1 A2 B1 B2 C1 C2

3.3 Præsentation af De Fælles Referenceniveauer
Etableringen af et sæt af fælles referencepunkter sætter på ingen måde begrænsnin-
ger for, hvordan forskellige sektorer inden for forskellige pædagogiske kulturer kan
vælge at organisere eller beskrive deres system af niveauer og moduler. Det må også
forventes, at den præcise formulering af sættet af fælles referencepunkter eller ord-
lyden af deskriptorerne vil udvikle sig over tid, efterhånden som erfaringer fra med-
lemsstater og institutioner, der har den nødvendige ekspertise, bliver inkorporeret i
beskrivelsen.

Det er også ønskeligt, at de fælles referencepunkter bliver præsenteret på forskellig
måde til forskellige formål. Til nogle formål vil det være passende at opsummere
sættet af foreslåede Fælles Referenceniveauer i enkelte sammenfattende udsagn,
sådan som det er vist i Tabel 1. En sådan ukompliceret global beskrivelse vil gøre det
lettere at kommunikere om systemet med brugere, der ikke er specialister, og vil
også stille orienteringspunkter til rådighed for lærere og for dem, der laver undervis-
ningsplaner:

(Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) (Effective (Mastery)
Operational
Proficiency)
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Tabel 1. Fælles Referenceniveauer: global skala

Kompetent
sprogbruger

C2 Kan uden besvær forstå stort set alt, hvad han/hun hører eller læser.
Kan opsummere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder og
gengive argumenter og redegørelser på en sammenhængende måde. Kan
udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist, herunder skelne mel-
lem finere betydningsnuancer selv i mere komplekse situationer.

C1 Kan forstå en bred vifte af krævende, længere tekster, og kan opfatte
underforstået betydning. Kan udtrykke sig flydende og spontant uden alt
for tydeligt at lede efter et udtryk. Kan anvende sproget fleksibelt og
virkningsfuldt til sociale, uddannelsesmæssige og faglige formål. Kan
producere en klar, velstruktureret og detaljeret tekst om komplekse
emner, herunder udvise kontrol over brugen af strukturelle mønstre, for-
bindere og sammenhængsskabende sproglige midler.

Selvstændig
sprogbruger

B2 Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og
abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et for
ham/hende kendt fagområde. Kan indgå i samtaler med et så flydende og
spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstren-
gende for nogen af parterne. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en
bred vifte af emner samt forklare et synspunkt om et aktuelt emne ved at
gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder.

B1 Kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte
emner, man regelmæssigt støder på i forbindelse med arbejde, skole, fri-
tidsaktiviteter osv. Kan klare de fleste af de situationer, som normalt
opstår under rejser i områder, hvor sproget tales. Kan producere en
ukompliceret, sammenhængende tekst om dagligdags emner og emner af
personlig interesse. Kan beskrive oplevelser og begivenheder, drømme,
håb og ambitioner samt kort begrunde og forklare holdninger og planer.

Basisprog-
bruger

A2 Kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold
af umiddelbar betydning (f.eks. meget basale informationer om person-
lige og familiære forhold, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse). Kan
kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver
en enkel og direkte udveksling af information om velkendte og rutine-
prægede forhold. Kan med enkle udtryk beskrive sider af sin baggrund,
sit nærmiljø samt udtrykke sine umiddelbare behov.

A1 Kan forstå og anvende velkendte dagligdags udtryk og meget elemen-
tære udtryk med henblik på tilfredsstillelse af konkrete behov. Kan præ-
sentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om
personlige detaljer, såsom hvor han/hun bor, folk han/hun kender, og
ting som han/hun er i besiddelse af. Kan indgå i en enkel samtale forud-
sat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at
hjælpe.
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For at lørnere, lærere og andre brugere inden for uddannelsessystemet kan orientere
sig i relation til bestemte praktiske formål, er en mere detaljeret oversigt formentlig
nødvendig. En sådan oversigt kan fremstilles i form af et skema, der viser hovedkate-
gorier i sprogbrug på hvert af de seks niveauer. Eksemplet i Tabel 2 (på de følgende
sider) er en skitse til et orienteringsredskab til selvevaluering baseret på de seks
niveauer. Det har til hensigt at hjælpe lørnerne med at tegne en profil af deres
væsentligste sprogfærdigheder og til at beslutte, på hvilket niveau de kunne have
brug for at se på en tjekliste med mere detaljerede deskriptorer med henblik på en
selvevaluering af deres kompetenceniveau.
Til andre formål kan det være ønskeligt at fokusere på et bestemt spektrum af
niveauer og et bestemt sæt af kategorier. Ved således at fokusere på de niveauer og
kategorier, der er relevante i forhold til et bestemt formål, er det muligt at tilføje
flere detaljer i form af en større fin-inddeling af niveauer og kategorier. En sådan
detaljeringsgrad ville gøre det muligt at kortlægge sæt af moduler i forhold til hinan-
den – og også at indplacere dem i forhold til Den Fælles Referenceramme.
I stedet for at tegne profiler af kategorier af kommunikative aktiviteter kan man vur-
dere en præstation på grundlag af de aspekter af kommunikativ sproglig kompetence,
man kan udlede af præstationen. Diagrammet i Tabel 3, der er udarbejdet med hen-
blik på at vurdere mundtlige præstationer, fokuserer på forskellige kvalitative aspek-
ter af sprogbrug.

3.4 Eksemplificerende deskriptorer
De tre tabeller, der bliver brugt til at introducere De Fælles Referenceniveauer (Tabel
1, 2 og 3), er opsummeringer fra en bank af eksemplificerende deskriptorer, der er
udviklet og efterprøvet til brug for Den Fælles Europæiske Referenceramme af det
forskningsprojekt, der er beskrevet i Appendiks B. Disse formuleringer er blevet
matematisk skaleret til disse niveauer ved at analysere den måde, de er blevet tolket
på i forbindelse med evaluering af et stort antal lørnere.
For at lette opslag i tabellerne er deskriptor-skalaerne opstillet side om side med de
relevante kategorier i det deskriptive skema i Kapitel 4 og 5. Deskriptorerne henviser
til følgende tre metakategorier i det deskriptive skema:

Kommunikative aktiviteter
Der bliver givet ”Kan Gøre” (”Can do”) -deskriptorer for reception, interaktion og
produktion. Der er måske ikke deskriptorer for alle underkategorier på hvert niveau,
eftersom der er nogle aktiviteter, der ikke kan udføres, før man har opnået et vist
kompetenceniveau, mens andre aktiviteter kan ophøre med at være et mål på højere
niveauer.



A1 A2 B1

F
O
R
S
T
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Lytte Jeg kan genkende vel-
kendte ord og meget
elementære udtryk,
der drejer sig om mig
selv, min familie og de
umiddelbare konkrete
omgivelser, når folk
taler langsomt og
tydeligt.

Jeg kan forstå udtryk
og det hyppigst an-
vendte ordforråd rela-
teret til områder af
den mest umiddelbare
personlige relevans
(f.eks. meget basale
oplysninger om person-
lige og familiære for-
hold, om indkøb,
lokalområdet, beskæf-
tigelse). Jeg kan få fat
i hovedindholdet i kor-
te, tydelige, enkle be-
skeder og meddelelser.

Jeg kan forstå hoved-
indholdet i tydelig
standardtale om vel-
kendte forhold, som
jeg regelmæssigt mø-
der på arbejde, i sko-
len, i fritiden osv. Jeg
kan forstå hovedind-
holdet i mange radio-
og fjernsynsprogram-
mer om aktuelle for-
hold eller emner af
personlig eller faglig
interesse, når der
tales forholdsvis lang-
somt og tydeligt.

Læse Jeg kan forstå daglig-
dags navne, ord og
meget enkle sætnin-
ger, f.eks. på opslag og
plakater eller i brochu-
rer.

Jeg kan læse meget
korte, enkle tekster.
Jeg kan finde bestem-
te almindelige oplys-
ninger i enkle hver-
dagstekster såsom re-
klamer, programmer,
spisekort og fartplaner,
og jeg kan forstå kor-
te, enkle personlige
breve.

Jeg kan forstå tekster,
der hovedsageligt er
skrevet i et hyppigt fo-
rekommende hverdags-
sprog eller i et
arbejdsrelateret sprog.
Jeg kan forstå beskri-
velser af begivenheder,
følelser og ønsker i
personlige breve.

Strategier
Der bliver givet ”Kan Gøre”-deskriptorer for nogle af de strategier, der anvendes i
forbindelse med udførelsen af kommunikative aktiviteter. Strategier opfattes som et
bindeled mellem lørnerens ressourcer (kompetencer), og hvad han/hun kan gøre med
dem (kommunikative aktiviteter). Principperne for a) planlægning af handling, b)
afbalancering af ressourcer og kompensering for mangler under udførelsen, samt c)
overvågning af resultater og udførelse af den nødvendige reparation, bliver beskrevet
i de sektioner, der beskæftiger sig med interaktions- og produktionsstrategier i Kapi-
tel 4.

Tabel 2: Fælles referenceniveauer: Selvevaluering sskema
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A1 A2 B1

T
A
L
E

Mundtlig
interaktion

Jeg kan indgå i enkel
mundtlig interaktion,
forudsat min samtale-
partner er indstillet
på at gentage eller
omformulere det sag-
te med en langsom-
mere talehastighed og
hjælpe mig med at
formulere det, som
jeg prøver at sige.
Jeg kan stille og
besvare enkle spørgs-
mål i relation til mine
umiddelbare behov og
om meget almindelige
hverdagsemner.

Jeg kan kommunikere
i enkle og rutinepræ-
gede hverdagssitua-
tioner, der kræver en
enkel og direkte ud-
veksling af oplysnin-
ger om hverdagsem-
ner og -aktiviteter.
Jeg kan klare mig i
meget korte sociale
udvekslinger, selvom
jeg normalt ikke kan
forstå tilstrækkeligt
til selv at holde sam-
talen i gang.

Jeg kan klare mig i de
fleste af de situatio-
ner, der normalt op-
står i forbindelse med
rejser i områder, hvor
sproget tales. Jeg kan
uden forberedelse
indgå i samtaler om
hverdagsemner, em-
ner, der har personlig
interesse eller vedrø-
rer hverdagslivet
(f.eks. familie, hobby,
arbejde, rejser og
aktuelle begivenhe-
der).

Mundtlig
produktion

Jeg kan anvende u-
komplicerede udtryk
og sætninger til at
beskrive, hvor jeg bor,
og de mennesker, jeg
kender.

Jeg kan anvende en
række udtryk og sæt-
ninger til med enkle
begreber at beskrive
min familie og andre
mennesker, levefor-
hold, min uddannel-
sesbaggrund samt mit
nuværende eller se-
neste arbejde.

Jeg kan sammensætte
udtryk på en enkel
måde til at beskrive
erfaringer og begiven-
heder, mine drømme,
håb og ambitioner.
Jeg kan i kortfattet
form begrunde og for-
klare mine synspunk-
ter og planer. Jeg kan
fortælle en historie
eller gengive handlin-
gen i en bog eller en
film og beskrive mine
reaktioner.

S
K
R
I
V
E

Skrive Jeg kan skrive et kort,
enkelt postkort, f.eks.
med feriehilsner. Jeg
kan udfylde skemaer
med personlige oplys-
ninger, f.eks. med mit
navn, min nationalitet
og min adresse på et
hotelregistrerings-
skema.

Jeg kan skrive korte,
enkle notater og be-
skeder om mine umid-
delbare behov. Jeg
kan skrive et meget
enkelt personligt
brev, f.eks. for at
takke nogen for
noget.

Jeg kan skrive en
enkel og sammenhæn-
gende tekst om em-
ner, der er velkendte
og af personlig inter-
esse. Jeg kan skrive
personlige breve,
hvori jeg beskriver
oplevelser og indtryk.
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Tabel 2: Fælles referenceniveauer: Selvevalueringsskema

B2 C1 C2

F
O
R
S
T
Å

Lytte Jeg kan forstå tale og
foredrag af en vis
længde og følge selv
en kompliceret argu-
mentation, forudsat
emnet er forholdsvis
velkendt. Jeg kan for-
stå de fleste nyheder
på tv og programmer
om aktuelle begiven-
heder. Jeg kan forstå
de fleste film på stan-
dardsproget.

Jeg kan forstå tale af
en vis længde, også
når det sagte ikke er
klart struktureret, og
den indre sammen-
hæng kun er antydet
og ikke eksplicit sig-
naleret. Jeg kan uden
større besvær forstå
tv-programmer og
film.

Jeg kan uden proble-
mer forstå enhver
form for talt sprog,
både direkte og i
medier, også når der
tales med en hastig-
hed, der anvendes af
modersmålstalende,
forudsat jeg har en vis
tid til at blive fortro-
lig med accenten.

Læse Jeg kan læse artikler
og rapporter om aktu-
elle problemer, hvori
skribenterne giver
udtryk for bestemte
holdninger og syns-
punkter. Jeg kan for-
stå samtidig litterær
prosa.

Jeg kan forstå lange
og komplekse sagpro-
satekster og litterære
tekster og opfatte for-
skelle i stil. Jeg kan
forstå faglige artikler
og længere tekniske
instruktioner, også når
det ikke er inden for
mit fagområde.

Jeg kan med lethed
læse stort set alle for-
mer for tekster, her-
under abstrakte,
strukturelt eller
sprogligt komplekse
tekster såsom manua-
ler, faglige artikler og
litterære tekster.

T
A
L
E

Mundtlig
interaktion

Jeg kan interagere så
tilpas flydende og
spontant, at jeg kan
indgå i almindelig
interaktion med mo-
dersmålstalende. Jeg
kan tage aktiv del i en
diskussion i velkendte
sammenhænge, her-
under gøre rede for
og forsvare mine syns-
punkter.

Jeg kan udtrykke mig
flydende og spontant
uden alt for tydeligt
at lede efter et ud-
tryk. Jeg kan bruge
sproget fleksibelt og
effektivt til sociale og
faglige formål. Jeg
kan præcist formulere
idéer og meninger og
behændigt tilpasse
mit bidrag til samta-
lepartnernes bidrag.

Jeg kan uden besvær
deltage i enhver form
for samtale og diskus-
sion og er meget for-
trolig med idiomatiske
udtryk og udtryk fra
hverdagssproget. Jeg
kan udtrykke mig fly-
dende og nuanceret
med en høj grad af
præcision. Hvis jeg
alligevel har proble-
mer, kan jeg vende til-
bage til det vanskelige
punkt og omformulere
mig så ubesværet, at
andre næppe bemær-
ker det.



B2 C1 C2

T
A
L
E

Mundtlig
produktion

Jeg kan give klare og
detaljerede beskrivel-
ser af emner, der ved-
rører mine interesse-
områder. Jeg kan for-
klare et synspunkt om
et aktuelt emne, her-
under gøre rede for
fordele og ulemper i
forbindelse med for-
skellige valgmulighe-
der.

Jeg kan give klare og
detaljerede beskrivel-
ser af komplekse em-
ner, herunder inddra-
ge underemner, udfol-
de særlige punkter og
afrunde med en pas-
sende konklusion.

Jeg kan klart og ube-
sværet give en beskri-
velse eller et argu-
ment i en stil, der
passer til sammen-
hængen og med en
virkningsfuld logisk
struktur, der hjælper
modtageren til at
lægge mærke til og
huske afgørende
punkter.

S
K
R
I
V
E

Skrive Jeg kan skrive en klar,
detaljeret tekst om
en bred vifte af em-
ner, der interesserer
mig. Jeg kan skrive en
opgave eller en rap-
port, herunder for-
midle oplysninger el-
ler give begrundelser
for eller imod et
bestemt synspunkt.
Jeg kan skrive breve,
hvori jeg giver udtryk
for, hvordan hændel-
ser og oplevelser har
personlig betydning
for mig.

Jeg kan skrive en klar
og velstruktureret
tekst, hvori jeg i de-
taljer udtrykker mine
synspunkter. Jeg kan
skrive om komplekse
emner i et brev, en
opgave eller en rap-
port, herunder frem-
hæve det, som jeg
betragter som det
væsentligste. Jeg kan
vælge en stil, der
passer til den læser,
jeg har i tankerne.

Jeg kan klart og ube-
sværet skrive en tekst
i en passende stil. Jeg
kan skrive komplekse
breve, rapporter eller
artikler, hvori jeg
fremlægger en sag i
en virkningsfuld logisk
struktur, som hjælper
modtageren til at
lægge mærke til og
huske afgørende
punkter. Jeg kan skri-
ve sammenfatninger
og anmeldelser af fag-
lige eller litterære
tekster.
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Kommunikative kompetencer
Der er opstillet skalerede deskriptorer for aspekter af lingvistisk kompetence og prag-
matisk kompetence samt for sociolingvistisk kompetence. For nogle kompetencers
vedkommende synes det ikke at være muligt at give definitioner på alle niveauer; der
er derfor kun foretaget distinktioner, hvor det har vist sig at være meningsfuldt.
Det er nødvendigt, at deskriptorer forbliver holistiske for at de kan give et overblik;
detaljerede lister med mikro-funktioner, grammatiske former og ordforråd bliver
præsenteret i de sproglige specifikationer for bestemte sprog (f.eks. Threshold Level
1990). En analyse af de funktioner, begreber (notions), samt den grammatik og det
ordforråd, der er nødvendig for at kunne udføre de kommunikative opgaver, der er
beskrevet på skalaerne, kunne indgå i udviklingen af nye sæt af sproglige specifika-
tioner. Generelle kompetencer, der indgår i et sådant modul (f.eks. viden om verden,
kognitive færdigheder), kunne oplistes på tilsvarende måde.

De deskriptorer, der står sammen med teksten i Kapitel 4 og 5, kan defineres ud fra
følgende forhold:
• De trækker i den måde, de er formuleret på, på erfaringer fra mange institutioner,
der arbejder med at definere kompetenceniveauer,

• De er blevet udviklet parallelt med udviklingen af den model, der bliver præsente-
ret i Kapitel 4 og 5, gennem et samspil mellem (a) forfattergruppens teoretiske ar-
bejde, (b) analysen af eksisterende kompetenceskalaer og (c) de praktiske
workshopper med undervisere. Samtidig med at sættet ikke fuldstændigt dækker de
kategorier, der bliver præsenteret i Kapitel 4 og 5, antyder det, hvordan et fuldt
dækkende sæt af deskriptorer kunne se ud.

• De er blevet tilpasset sættet af Fælles Referenceniveauer: A1 (Breakthrough), A2
(Waystage), B1 (Threshold), B2 (Vantage), C1 (Effective Operational Proficiency)
og C2 (Mastery).

• De lever op til de kriterier, der er opstillet i Appendiks A, for effektive deskripto-
rer, eftersom de alle er korte, klare og gennemskuelige, er positivt formuleret, be-
skriver noget afgrænset og har en selvstændig, uafhængig karakter – dvs. de er ikke
afhængige af formuleringen af andre deskriptorer i deres fortolkning.

• De er blevet opfattet som gennemskuelige, nyttige og relevante af grupper af ikke-
modersmålstalende og modersmålstalende undervisere fra en række forskellige ud-
dannelsessektorer med meget forskellige profiler, hvad angår sproglig uddannelse og
undervisningserfaring. Underviserne synes at forstå deskriptorerne i sættet, som de
har videreudviklet i workshopper ud fra en oprindelig samling på omkring tusind ek-
sempler.

• De er relevante i beskrivelsen af konkrete lørneres præstationer inden for almen
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grund- og ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, og kan
derfor repræsentere realistiske mål.

• De er (med angivne undtagelser) blevet objektivt kalibreret til en fælles skala. Det
betyder, at den plads, som størstedelen af deskriptorerne har fået på skalaen, er et
resultat af den måde, de er blevet tolket på som en vurdering af lørnernes præsta-
tioner, og ikke blot er et resultat baseret på forfatternes meninger.

• De udgør en bank af kriterie-udsagn om et kontinuum af sproglige kompetencer,
som på en fleksibel måde kan anvendes til udviklingen af evaluering, der er base-
ret på kriterier. De kan passes sammen med eksisterende lokale systemer, der er
udarbejdet på grundlag af lokal erfaring, og/eller kan bruges til at udvikle nye sæt
af mål.

Samtidig med at det samlede sæt af deskriptorer ikke er fuldt dækkende og er blevet
skaleret i én (ganske vist flersproget, fler-sektoriel) kontekst af fremmedsprogsun-
dervisning, er det:
• fleksibelt. Det samme sæt af deskriptorer kan – som her – organiseres i de sæt af
brede ”konventionelle niveauer”, der blev identificeret på Rüschlikon Symposiet, og
som anvendes af Den Europæiske Kommissions DIALANG Projekt (se Appendiks C)
såvel som af ALTE (Foreningen af Sprogtestere i Europa) (se Appendiks D). Deskrip-
torerne kan også præsenteres som snævrere ”pædagogiske niveauer”.

• sammenhængende set fra en indholdsmæssig vinkel. Identiske elementer eller ele-
menter, der lignede hinanden, og som blev anvendt i forskellige deskriptorer, viste
sig at have meget ens skalaværdier. Disse skalaværdier bekræfter også i meget stor
udstrækning de intentioner, som forfattere havde med de skalaer for sprogfærdig-
hed, der blev anvendt som kilde. Skalaværdierne synes også på en sammenhæn-
gende måde at relatere sig til indholdet i Europarådets specifikationer såvel som til
de niveauer, der er blevet foreslået af DIALANG og ALTE.

3.5 Fleksibilitet i en grenopdelt tilgang
Niveau A1 (Breakthrough) er sandsynligvis det laveste ‘niveau’ for generativ sprog-
færdighed, der kan identificeres. Før lørnerne er nået til dette trin, kan der imidler-
tid være en række specifikke sprogaktiviteter, som de kan udføre effektivt ved at
anvende et meget begrænset sprogligt repertoire, og som er relevante for de pågæl-
dende lørneres behov. Swiss National Science Research Council Survey fra 1994-95,
som udviklede og skalerede de illustrerende deskriptorer, identificerede et bånd af
sprogbrug, der var begrænset til løsningen af isolerede sprogopgaver, og som er for-
udsat i definitionen af Niveau A1. I visse kontekster, f.eks. med unge lørnere, kan det
være relevant at udvikle en sådan ’milepæl’. De følgende deskriptorer relaterer sig
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til enkle, generelle opgaver, som er blevet skaleret under Niveau A1, men kan udgøre
nyttige mål for begyndere. Lørnere under Niveau A1:
• kan foretage enkle indkøb ved at pege og bruge fagter som støtte til den verbale ud-
pegning;

• kan spørge om og fortælle hvad dag, dato og hvad tid på dagen, det er;
• kan anvende elementære hilseformer;
• kan sige ja, nej, undskyld mig, vil du/De godt…, tak, undskyld;
• kan udfylde ukomplicerede skemaer med personlige oplysninger, navn, adresse, na-
tionalitet, ægtestand;

• kan skrive et kort, ukompliceret postkort.
Deskriptorerne ovenfor angår opgaver ”fra virkeligheden”, der har med livet som
turist at gøre. I en skolesammenhæng kan man forestille sig en særlig liste med
pædagogiske sproglige aktiviteter, herunder en liste med sprogets kreative sider –
især i de første klasser i grundskolen.
For det andet foreslår de empiriske resultater fra Schweiz en skala bestående af ni
sammenhængende niveauer af stort set samme omfang, således som det er vist i figur
2. Denne skala har trin mellem A2 og B1, mellem B1og B2, og mellem B2 og C1. Mulig-
heden af sådanne snævrere niveauer kan have interesse i en lærings-sammenhæng,
men de kan stadig relateres til de bredere niveauer der er normale i en eksamina-
tions-sammenhæng.

A B C
Basis-sprogbruger Selvstændig sprogbruger Kompetent sprogbruger

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A2+ B1+ B2+

Figur 2

I de eksemplificerende deskriptorer bliver der foretaget en skelnen mellem ”kriterie-
niveauer” (f.eks. A2 eller A2.1) og ”plus-niveauer” (f.eks. A2+ eller A2.2). De to
niveauer bliver holdt ude fra hinanden ved en vandret linje som i det følgende eksem-
pel vedrørende generel lytteforståelse.
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Tabel 4. Niveau A2.1 og A2.2 (A2+): lytteforståelse:

At fastlægge underopdelinger mellem niveauerne er altid en subjektiv handling.
Nogle institutioner foretrækker brede niveauer, andre foretrækker snævre. Fordelen
ved at anvende underopdelinger er, at et fælles sæt af niveauer og/eller deskriptorer
kan deles op i praktiske lokale niveauer på forskellige punkter af forskellige brugere,
så det passer til lokale behov, og stadig vise tilbage til et fælles system. Nummere-
ringen gør det muligt at foretage yderligere underopdelinger, uden at man mister
referencen til det hovedmål, der bliver henvist til. Med en fleksibel underopdeling,
som det her foreslåede, kan institutioner udvikle de underpunkter, der er relevante
for dem med den nødvendige grad af fin-inddeling med henblik på at indordne de
niveauer, der bliver brugt i deres system, i den fælles referenceramme.

Eksempel 1:
I f.eks. et grundskolesystem eller et aftenskolesystem for voksne, hvor det opleves
som nødvendigt at sikre synlige fremskridt på lave niveauer, kunne man udvikle Basis-
sprogbruger-grenen, således at der blev et sæt af måske seks milepæle med en yder-
ligere opdeling på niveau A2, hvor der måske er et stort antal lørnere.

A B
Basis- sprogbruger Selvstændig sprogbruger

B1
A1 A2 6

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2
1 2 5

A2.1.1 A2.1.2
3 4

A2

Kan forstå tilstrækkeligt til at kunne opfylde konkrete behov, forudsat der tales
klart og langsomt.

Kan forstå udtryk og vendinger der vedrører de allervigtigste områder (f.eks.
meget elementære informationer om personlige og familiemæssige forhold, ind-
køb, lokal geografi, beskæftigelse), forudsat der tales klart og langsomt.
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Figur 3

Eksempel 2:
I et sproglæringsmiljø i det område hvor sproget tales, kunne man sigte efter at
udvikle Selvstændig-sprogbruger-grenen ved at foretage en yderligere fininddeling
ved at underinddele niveauerne i midten af skalaen:

A B C
Basal sprogbruger Selvstændig sprogbruger Kompetent sprogbruger

A1 A2
B1 B2 C1 C2

1
A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 10
2 3 4 5 6 7 8 9

Figur 4

Eksempel 3:
Inden for rammer hvor det drejer sig om at fremme sproglige færdigheder på højere
niveauer til professionelle formål, ville man formentlig udvikle Kompetent sprogbru-
ger-grenen:

B C
Selvstændig bruger Kompetent bruger

B1 B2 C1 C2
1 2 3

C2.1 C2.2
4 5

Figur 5
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3.6 Indholdsmæssig sammenhæng i de Fælles Referenceniveauer
En analyse af funktioner, begreber, grammatik og ordforråd, der er nødvendig for at
kunne udføre de kommunikative opgaver, der er beskrevet på skalaerne, kunne indgå
i udviklingen af nye sæt af sprogspecifikationer.

• Niveau A1 (Breakthrough) – opfattes som det laveste niveau for generativ sprogbrug
– det punkt hvor man kan interagere på en enkel måde; kan stille og besvare enkle
spørgsmål om sig selv, hvor man bor, folk man kender og ting, man ejer; kan tage
initiativ til og reagere på enkle udtalelser inden for områder, hvor man har brug
for det eller om velkendte emner, i stedet for at være afhængig af et meget be-
grænset, leksikalsk organiseret repertoire af udtryk relateret til specifikke situa-
tioner.

• Niveau A2 afspejler det niveau, der refereres til i Waystage-specifikationen. Det er
på dette niveau, at størstedelen af de deskriptorer, der angiver sociale funktioner,
kan findes; man kan bruge enkle dagligdags høflighedsformer i forbindelse med
hilsner og henvendelser; kan hilse på folk, spørge hvordan de har det og reagere på
nyheder; kan håndtere meget korte sociale udvekslinger; kan stille og svare på
spørgsmål om, hvad man laver på arbejde og i sin fritid; kan udforme og svare på
invitationer; kan diskutere, hvad man skal lave, hvor man skal tage hen og arran-
gere at mødes; kan give og modtage tilbud.

• Også her kan man finde deskriptorer, der drejer sig om at tage af sted og komme
omkring: Der er tale om en forenklet og forkortet version af det fulde sæt af trans-
aktionelle specifikationer i ”The Threshold Level” for voksne, der bor i et andet
land, såsom: Man kan foretage enkle udvekslinger i butikker, på posthuse eller i
banker; kan indhente enkle oplysninger om rejser; kan anvende offentlige trans-
portmidler: busser, tog og taxaer; kan bede om basale informationer; kan bede om
og give anvisninger og købe billetter; kan bede om og levere dagligdags varer og
serviceydelser.

• Niveau A2+ repræsenterer en stærk gennemførelse af Waystage (A2+). Hvad der er
bemærkelsesværdigt her, er en mere aktiv deltagelse i samtaler under forudsætning
af en vis hjælp og med visse begrænsninger; man kan f.eks.: indlede, gennemføre
og afslutte enkle ansigt-til-ansigt samtaler; kan forstå tilstrækkeligt af det sagte
til at kunne klare enkle, rutineprægede udvekslinger uden alt for meget besvær;
kan gøre sig selv forståelig og udveksle idéer og informationer om velkendte emner
i forudsigelige hverdagssituationer, forudsat at samtalepartneren hjælper til; kan
gennemføre vellykket kommunikation om basale emner under forudsætning af, at



man kan bede om hjælp til at udtrykke det, man ønsker at udtrykke; kan håndtere
hverdagssituationer med et forudsigeligt indhold, selvom man normalt må lede
efter ord og gå på kompromis med hensyn til indholdet i meddelelsen; kan inter-
agere med rimelig lethed i strukturerede situationer under forudsætning af, at
man får nogen hjælp, mens deltagelse i åben diskussion er forholdsvis begrænset;
hertil kommer en væsentlig højere færdighed i at holde en monolog gående, f.eks.:
man kan udtrykke, hvordan man har det ved hjælp af enkle udtryk; kan give en
længere beskrivelse af dagligdags aspekter af sit miljø f.eks. personer, steder, en
oplevelse fra arbejde eller studier; kan beskrive tidligere aktiviteter og person-
lige oplevelser; kan beskrive vaner og rutiner; kan beskrive planer og arrangemen-
ter; kan forklare, hvad man kan lide eller ikke lide ved noget; give korte, basale
beskrivelser af begivenheder og aktiviteter; kan beskrive kæledyr og ejendele; kan
anvende et enkelt beskrivende sprog til at udtale sig om genstande og ejendele
eller sammenligne dem.

• Niveau B1 afspejler Threshold-specifikationen for en besøgende i et fremmed land
og er måske først og fremmest karakteriseret ved to træk.

• Det første træk er færdighed i at opretholde interaktionen og få budskabet igennem
i en række forskellige kontekster, f.eks.: man kan generelt følge hovedpunkterne i
en længere diskussion, der foregår rundt om én, forudsat at det sagte er tydeligt
artikuleret på en standard-dialekt; kan give udtryk for og søge personlige syns-
punkter og holdninger i en uformel samtale med venner; kan udtrykke den hoved-
pointe, man ønsker, samtalepartneren skal forstå; kan udnytte en bred vifte af
enkelt sprog på en fleksibel måde til at udtrykke det meste af, hvad man ønsker at
udtrykke; kan holde en samtale eller diskussion gående, som dog nogle gange kan
være vanskelig at følge, når man prøver at sige nøjagtigt, hvad man ønsker at sige;
kan fortsætte på en forståelig måde, selvom man meget tydeligt laver pauser for
at foretage grammatisk og leksikalsk planlægning og reparation, især i længere
passager med fri sproglig produktion.

• Det andet træk er færdighed i at klare hverdagslivets problemer på en fleksibel
måde, f.eks. man kan klare mindre rutineprægede situationer på offentlige trans-
portmidler; kan håndtere de fleste af de situationer, som normalt opstår i forbin-
delse med organisering af rejser via en rejsearrangør eller under selve rejsen; kan
indgå uforberedt i samtaler om velkendte emner; kan fremkomme med en klage;
kan tage nogle initiativer under et interview/en konsultation (f.eks. tage et nyt
emne op), men være meget afhængig af intervieweren i situationen; kan bede én
om at tydeliggøre eller uddybe det, han/hun lige har sagt.
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• Niveau B1+ er et Stærkt Threshold-niveau (B1+). De samme to hovedtræk (dvs.
færdighed i at opretholde interaktionen og få budskabet igennem i en række for-
skellige kontekster, og færdighed i at klare hverdagslivets problemer på en fleksi-
bel måde) er stadigt til stede med tilføjelse af en række deskriptorer, som fokuserer
på udveksling af mængden af information, f.eks. man kan tage imod beskeder, vi-
deregive forespørgsler, forklare problemer; kan give konkrete informationer, som
ønskes i forbindelse med en (job)samtale/konsultation (f.eks. beskrive symptomer
for en læge), men med begrænset præcision; kan forklare, hvorfor noget er et pro-
blem; kan give et referat af og sige sin mening om en novelle, en artikel, en sam-
tale, en diskussion, et interview eller et dokumentarprogram, og svare på
yderligere spørgsmål om detaljer; kan gennemføre en forberedt (job)samtale,
tjekke og bekræfte informationer, selvom man indimellem måske bliver nødt til at
bede om gentagelse, hvis den anden person svarer hurtigt eller med en længere
passage; kan beskrive, hvordan man skal gøre noget ved at give detaljerede in-
struktioner; kan udveksle en samlet mængde af konkrete informationer om vel-
kendte rutineforhold og ikke-rutineforhold med en vis selvsikkerhed inden for et
område, man kender noget til.

• Niveau B2 repræsenterer et nyt niveau lige så langt over B1, som A2 er under det.
Det er meningen, at det skal afspejle specifikationen på B2-niveuaet. Metaforisk
udtrykt: Efter at have bevæget sig langsomt, men sikkert hen over mellemplateauet
ser lørneren, at han/hun er kommet et sted hen, hvor tingene ser anderledes ud:
han/hun opnår et nyt perspektiv, kan se sig omkring på en ny måde. Denne forstå-
else synes i betragtelig grad at blive bekræftet af de deskriptorer, der er kalibre-
ret på dette niveau. De repræsenterer noget af et brud med det hidtidige indhold.
I den lavere ende af dette bånd er der for eksempel fokus på at kunne argumentere
på en virkningsfuld måde: man kan redegøre for og fastholde sine meninger i en
diskussion ved at give relevante forklaringer, argumenter og kommentarer; kan for-
klare et synspunkt vedrørende et aktuelt emne ved at angive fordele og ulemper
ved forskellige valgmuligheder; kan konstruere en kæde af begrundede argumen-
ter; kan udvikle et argument ved at angive grunde til at støtte eller være imod et
bestemt synspunkt; kan forklare et problem og gøre det klart, at modparten i en
forhandling må give indrømmelser; kan overveje årsager, konsekvenser, hypoteti-
ske situationer; kan tage aktiv del i en uformel diskussion i en velkendt sammen-
hæng ved at kommentere, fremlægge klare synspunkter, vurdere alternative forslag
og fremsætte og reagere på hypoteser.

• For det andet er der to nye fokuspunkter, som går tværs igennem dette niveau. Det
første er, at man kan fastholde sine synspunkter i social samtale, f.eks.: man kan
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føre en samtale på en naturlig, flydende og virkningsfuld måde; kan opnå en de-
taljeret forståelse af, hvad der bliver sagt til én i talt standardsprog selv i støj-
fyldte omgivelser; kan tage initiativ til en samtale, tage sin taletur, når det er
passende, og afslutte en samtale, når man har brug for det, selvom man ikke nød-
vendigvis gør det på en elegant måde; kan anvende faste udtryk (f.eks. ’Det er
svært at svare på’) for at vinde tid og fastholde sin taletur, mens man formulerer
det, man vil sige; kan interagere med et forholdsvis flydende sprog og med en vis
grad af spontanitet, som gør regelmæssig interaktion med modersmålstalende ab-
solut mulig, uden at det er belastende for nogen af deltagerne; kan tilpasse sig til
de ændringer i retning, stil og fokus, der normalt optræder i samtaler; kan opret-
holde relationer med modersmålstalende ved ikke uforsætligt at more eller irritere
dem eller forlange, at de skal opføre sig anderledes, end de ville over for en mo-
dersmålstalende.

• Det andet nye fokus er en ny grad af sproglig opmærksomhed: man kan rette fejl
hvis de har ført til misforståelser; kan bide mærke i ”yndlingsfejl” og bevidst holde
øje med dem; kan generelt rette smuttere og fejl, hvis man er blevet opmærksom
på dem; kan planlægge, hvad man vil sige, og hvilke sproglige midler man vil bruge
til at sige det med under hensyntagen til den virkning, de har på modtageren/mod-
tagerne. Alt i alt ser Niveau B2 ud til at udgøre en ny tærskel, som lørneren skal
overskride.

• På Niveau B2+, der udgør et Stærkt Vantage-niveau (B2+), er der som på B2 fort-
sat fokus på argument, virkningsfuld social samtale og på sproglig opmærksomhed.
Dette fokus på argument og social samtale kan også tolkes som et nyt fokus på sam-
talefærdigheder. Denne nye grad af samtalekompetence viser sig i samtalestyring
(samarbejdsstrategier): man kan give feedback og følge op på samtalepartneres ud-
talelser, og hvad de udleder af samtalen, og dermed bidrage til videreudvikling af
diskussionen; kan relatere sit eget bidrag til andre taleres bidrag på en behændig
måde.

• Samtalekompetencen viser sig også i forbindelse med kohærens/kohæsion: man kan
anvende et begrænset antal kohæsionsskabende sproglige midler til at skabe en
sammenhængende sprogproduktion; kan anvende et udvalg af forbindere til en klar
markering af forbindelsen mellem forskellige idéer; kan udvikle et argument på en
systematisk måde med fremhævelse af afgørende pointer og med anvendelse af re-
levante detaljer til at understøtte argumentet.

• Endelig er det på dette bånd, at der er en koncentration af punkter i relation til for-
handling: man kan opridse ting til støtte for kompensation ved at anvende overta-
lende sprog og enkle argumenter for at få sin ret; kan tydeligt angive grænserne
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for indrømmelser.

• Niveau C1, det næste bånd, har betegnelsen Effective Operational Proficiency. Det,
der synes at karakterisere dette niveau, er adgang til en bred vifte af sprog, som
muliggør flydende, spontan kommunikation, således som de følgende eksempler il-
lustrerer: man kan udtrykke sig flydende og spontant, næsten ubesværet; man be-
hersker et bredt ordforråd, der gør det muligt ubesværet at udfylde huller med
omskrivninger. Der er kun en ringe synlig søgen efter udtryk eller undgåelsesstra-
tegier; kun et begrebsligt vanskeligt emne kan forhindre et naturligt, flydende
sprog. De samtalefærdigheder, der var karakteristiske for det foregående bånd, B2,
fortsætter med at være synlige på Niveau C1 med vægt på et mere flydende sprog,
for eksempel: man kan udvælge en passende vending fra et flydende repertoire af
samtalefunktioner med henblik på at få taleretten eller for at vinde tid og fast-
holde taleretten, mens man tænker; kan frembringe klar, jævnt flydende, vel-
struktureret tale ved at demonstrere kontrolleret brug af organisatoriske mønstre,
forbindere og kohæsionsskabende midler.

• Skønt Niveau C2 kaldes ”Mastery”-niveauet, har det ikke været meningen at an-
tyde, at der skulle være tale om modersmåls- eller modersmålslignende kompe-
tence. Derimod har det været meningen at karakterisere den grad af præcision,
situationstilpassethed og lethed, som er typisk for det mundtlige sprog hos de meget
kompetente lørnere. De deskriptorer, der er kalibrerede her, omfatter: man kan ud-
trykke finere grader af betydning på en præcis måde ved, med rimelig præcision,
at bruge en bred vifte af modificeringer; man har en god beherskelse af idiomati-
ske udtryk og talemåder med en opmærksomhed på det konnotative betydningslag;
man kan trække det, man har sagt, tilbage og omstrukturere det på grund af van-
skeligheder på en så behændig måde, at samtalepartneren næsten ikke bemærker
det.

De Fælles Referenceniveauer kan præsenteres og anvendes i en række forskellige for-
mater med varierende detaljeringsgrader. Men eksistensen af fastlagte fælles refe-
rencepunkter giver mulighed for gennemskuelighed og sammenhæng og udgør et
redskab til fremtidig planlægning og et grundlag for yderligere udvikling. Hensigten
med at tilvejebringe et konkret illustrerende sæt af deskriptorer er, sammen med kri-
terier og metodologier for yderligere udvikling af deskriptorer, at hjælpe beslutnings-
tagere med at udarbejde måder at anvende deskriptorerne på, som passer ind i deres
sammenhænge.
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3.7 Hvordan skalaerne med illustrerende deskriptorer skal læses
De niveauer, der anvendes, er de seks hovedniveauer, der blev introduceret i Kapitel
3: A1 (Breakthrough), A2 (Waystage), B1 (Threshold), B2 (Vantage), C1 (Effective
Operational Proficiency) og C2 (Mastery). Niveauerne i den midterste del af skalaen
– A2, B1, B2 – har, som nævnt ovenfor, ofte en underopdeling angivet med en tynd
linje. Hvor dette er tilfældet, repræsenterer deskriptorerne under den tynde linje
det pågældende kriterieniveau. Deskriptorer, der er placeret over linjen, definerer
et færdighedsniveau, som er betragteligt højere end det, der repræsenteres af kri-
terieniveauet, men som ikke når op på standarden for det følgende niveau. Grundla-
get for denne skelnen er den empiriske kalibrering. Hvor der ikke er nogen
underopdeling af A2, B1 eller B2¸ repræsenterer deskriptoren kriterieniveauet. I de
tilfælde er der ikke fundet nogen formuleringer, som kunne ligge mellem de pågæl-
dende to kriterieniveauer.
Nogle foretrækker at læse en skala med deskriptorer fra de laveste til de højeste ni-
veauer; andre foretrækker det omvendte. For ensartethedens skyld er alle skalaer
fremstillet med C2 i toppen og A1 i bunden.
Man skal forstå det sådan, at hvert niveau subsumerer de niveauer, der ligger under
det på skalaen. Det vil sige, at en person på B1 anses for også at være i stand til at
gøre det, der angives på A2, og at være bedre end det, der er angivet på A2. Det be-
tyder, at de forbehold, der er knyttet til en præstation på A2, som f.eks. ”forudsat
at talen er klart og langsomt artikuleret”, vil have mindre betydning eller slet ikke
gælde for en præstation på B1.
Ikke alle elementer eller aspekter i en deskriptor bliver gentaget på det følgende ni-
veau. Det betyder, at angivelserne på hvert niveau på en selektiv måde beskriver,
hvad der er særligt eller nyt på dét niveau. De gentager ikke systematisk alle de
elementer, der er nævnt på niveauet under med en mindre ændring i formuleringen
for at angive en øget sværhedsgrad.
Ikke alle niveauer er beskrevet på alle skalaer. Det er vanskeligt at drage konklusio-
ner på grundlag af fraværet af et bestemt område på et bestemt niveau; det kunne
der være flere forskellige grunde til:
• Området findes på dette niveau; nogle deskriptorer blev inddraget i dette forsk-
ningsprojekt, men blev udeladt under kvalitetskontrollen;

• Området findes sandsynligvis på dette niveau; der kunne sandsynligvis udarbejdes
deskriptorer, men det er ikke sket;

• Området eksisterer måske på dette niveau; men en formulering synes at være meget
vanskelig, hvis ikke umulig;

• Området eksisterer ikke eller er ikke relevant på dette niveau; en distinktion kan
ikke laves her.
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Hvis brugere af Referencerammen ønsker at gøre brug af deskriptor-banken, bliver de
nødt til at forholde sig til, hvad de vil gøre ved hullerne i de anvendte deskriptorer.
Det kan godt være, at hullerne kan stoppes ved at gå videre med at udarbejde
deskriptorer inden for den givne kontekst og/eller ved at blande dem med materiale
fra brugerens eget system. På den anden side kan nogle huller – og med god ret – sta-
dig stå tilbage. Det kan være, at en bestemt kategori ikke er relevant i toppen eller
bunden af niveauerne. Et hul i midten kan på den anden side være tegn på, at det
ikke er nemt at formulere en meningsfuld distinktion.

3.8 Hvordan man bruger skalaer for deskriptorer af sprogfærdighed
De Fælles Referenceniveauer, der er eksemplificeret i Tabel 1, 2 og 3, udgør en
mundtlig færdighedsskala. De tekniske problemer, der er forbundet med udarbejdel-
sen af en sådan skala, bliver diskuteret i Appendiks A. Kapitel 9, der drejer sig om
evaluering, beskriver måder, hvorpå skalaen for Fælles Referenceniveauer kan bruges
som en ressource i forbindelse med evaluering af sprogfærdighed.
Et vigtigt spørgsmål i forbindelse med diskussionen af skalaer for sprogfærdighed er
den præcise definition af formålet med skalaen og en formulering af skala-deskripto-
rer, der passer til dette formål.
Der er blevet foretaget en funktionel distinktion mellem tre typer af færdighedsska-
laer: (a) bruger-orienterede, (b) evaluator-orienterede og (c) udvikler-orienterede
skalaer (Alderson 1991). Der kan opstå problemer, når en skala, der er udarbejdet til
én funktion, bliver anvendt til en anden – med mindre det kan påvises, at formulerin-
gen passer til begge.

(a) Bruger-orienterede skalaer angiver typisk eller sandsynlig adfærd hos lørnere på
et hvilket som helst niveau. Udsagn udtrykker typisk, hvad lørneren kan gøre, og gør
det med positive udtryk, også på lave niveauer:

• Kan forstå enkelt engelsk, der bliver talt langsomt og omhyggeligt, og kan fange ho-
vedpunkterne i korte, klare, enkle meddelelser og bekendtgørelser.

• Eurocentres Certificate Scale of Language Proficiency 1993: Listening: Level 22

selv om begrænsninger også kan ses:
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• Er i stand til at kommunikere i forbindelse med enkle og rutineprægede opgaver og
situationer. Kan ved hjælp af en ordbog forstå enkle skrevne beskeder, og kan uden
en ordbog få fat i det væsentlige. Begrænset sprogfærdighed fører ofte til sam-
menbrud i kommunikationen og misforståelser i ikke-rutineprægede situationer.

• Finnish Nine Level Scale of Language Proficiency 1993: Level 2

Bruger-orienterede skalaer er ofte holistiske og giver én deskriptor pr. niveau. Den
finske skala, der her henvises til, er af denne type. Tabel 1, der blev vist tidligere i
dette kapitel for at introducere de Fælles Referenceniveauer, giver også brugerne et
holistisk sammendrag af typiske færdigheder på hvert niveau. Bruger-skalaer kan
også angive de fire færdigheder, som i Eurocentre-skalaen, der blev henvist til oven-
for, men enkelthed er et meget karakteristisk træk ved skalaer med et brugerorien-
teret formål.

(b) Evaluator-orienterede skalaer styrer karaktergivningsprocessen. Udsagn er
typisk udtrykt for aspekter ved kvaliteten af den forventede præstation. Her menes
evaluering i betydningen summativ færdighedsevaluering af en bestemt præstation.
Sådanne skalaer fokuserer på, hvor god lørneren er, og de er ofte formuleret med
negative udtryk også på høje niveauer, især når formuleringen refererer til en norm
for, hvilken karakter man skal have for at bestå en eksamen:

• Usammenhængende tale og/eller hyppig tøven hæmmer kommunikationen, og gør
lytteren konstant anspændt.

• Certificate in Advanced English 1991 (University of Cambridge Local Examinations
Syndicate), Paper 5 (Oral) Criteria for Assessment: Fluency: Band 1-2 (bottom of 4
bands)

Negative formuleringer kan imidlertid i stort omfang undgås, hvis der anvendes en
kvalitativ tilgang til sprogudvikling, en tilgang hvor informanter analyserer og beskri-
ver træk ved eksempler på nøgle-præstationer.
Nogle evaluator-orienterede skalaer er holistiske skalaer, som giver én deskriptor pr.
niveau. Andre er derimod analytiske skalaer, der fokuserer på forskellige aspekter af
præstationen såsom omfang, præcision, fluency, udtale. Tabel 3, der blev præsente-
ret tidligere i dette kapitel, er et eksempel på en positivt formuleret analytisk eva-
luator-orienteret skala, der er taget fra Referencerammens eksemplificerende
deskriptorer.
Nogle analytiske skalaer har et stort antal kategorier med henblik på, at man skal
kunne tegne en profil af en præstation. Det er blevet hævdet, at sådanne tilgange er
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mindre egnede til evaluering, fordi evaluatorer ofte finder det vanskeligt at arbejde
med mere end 3-5 kategorier. Analytiske skalaer som Tabel 3 er derfor blevet beskre-
vet som diagnose-orienterede, eftersom et af deres formål er at tegne en profil af
det øjeblikkelige niveau, tegne en profil af målbehovene i relevante kategorier og
give en diagnose af, hvilke behov der skal dækkes for at nå målene.

(c) Udvikler-orienterede skalaer er vejledende for konstruktionen af test på pas-
sende niveauer. Udsagnene bliver typisk udtrykt i form af specifikke kommunikations-
opgaver, som lørneren kan blive bedt om at udføre i test. Disse typer af skalaer eller
lister over specifikationer koncentrerer sig også om, hvad lørneren kan gøre.

• Kan give detaljerede oplysninger om sin egen familie, leveforhold, uddannelses-
mæssig baggrund; kan beskrive og samtale om hverdagsforhold, der hvor man bor
(f.eks. ens forstad, vejret); kan beskrive nuværende og tidligere arbejde eller ak-
tivitet; kan kommunikere direkte med arbejdskammerater eller nærmeste forestå-
ende (f.eks. stille spørgsmål om arbejdet, fremlægge klager over arbejdsforhold,
pauser osv.); kan give enkle beskeder i telefonen; kan give anvisninger eller in-
struktioner om enkle opgaver i sit daglige liv (f.eks. til handlende). Har en søgende
anvendelse af høflighedsformer i forbindelse med forespørgsler (som f.eks. omfat-
ter ”kunne” og ”ville”). Kan nogle gange komme til at støde sin samtalepartner ved
utilsigtet ligefremhed eller aggression eller kan irritere ved at være for ærbødig,
hvor modersmålstalende forventer, at man er uformel.

• Australian Second Language Proficiency Ratings 1982; Speaking; Level 2: Examples
of Specific ESL tasks (one of three columns)

Denne holistiske deskriptor kunne opdeles i korte deskriptor-bestanddele for katego-
rierne Informationsudveksling (Personligt Domæne; Erhvervsdomæne), Beskrivelse,
Samtale, Telefonering, Anvisning/Instruktion, Det sociokulturelle.
Endelig fungerer tjeklister og skalaer med deskriptorer, der bliver brugt til løbende
lærer-evaluering eller til selvevaluering bedst, når de ikke alene siger, hvad lørnerne
kan gøre, men også hvor godt de kan gøre det. Manglen på dækkende information om,
hvor godt lørnerne skulle kunne løse opgaverne, har skabt problemer både med tidli-
gere udgaver af målene i English National Curriculum og i de australske curriculum-
profiler. Det ser ud til, at lærere foretrækker en vis detaljeringsgrad i forbindelse
med på den side curriculumopgaver (en forbindelse til udviklerorientering) og på den
anden side til kvalitative kriterier (en forbindelse til diagnoseorientering). Deskripto-
rer til selvevaluering vil også typisk være mere effektive, hvis de angiver, hvor godt
man skal være i stand til at løse opgaver på forskellige niveauer.
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Opsummerende kan man sige, at skalaer for sprogfærdighed således kan ses som
havende én eller flere af følgende orienteringer:

bruger-orienteret
(mere enkelt)

HVAD lørneren
kan gøre

udvikler-orienteret
(mere komplekst)

lærer-orienteret lørner-orienteret

diagnose-orienteret
(mere komplekst)

HVOR GODT han/hun
udfører opgaven

evaluator-orienteret
(mere enkelt)

Figur 6

Alle disse orienteringer kan opfattes som relevante for en fælles referenceramme.
En anden måde at se på de orienteringer, der er blevet diskuteret ovenfor, er at sige,
at en bruger-orienteret skala er en mindre detaljeret udgave af en udvikler-oriente-
ret skala, og at den har til hensigt at give et overblik. På tilsvarende måde er en eva-
luator-orienteret skala en mindre detaljeret udgave af en diagnostisk-orienteret
skala, og den skal hjælpe en evaluator med at opnå et overblik. Nogle bruger-orien-
terede skalaer fører denne proces – der består i at reducere detaljerne for i stedet at
skabe et overblik – til sin logiske konklusion og fremlægger en ”global” skala, der
beskriver typiske præstationer på hvert niveau. I nogle tilfælde gør man det i stedet
for at give en detaljeret fremstilling (f.eks. i den finske skala der blev citeret oven-
for). I nogle tilfælde er det med henblik på at give mening i en profil, der består af
tal for de enkelte færdigheder (f.eks. IELTS: International English Language Testing
System). I andre tilfælde er det for at skabe udgangspunkt for eller overblik over en
mere detaljeret specifikation (f.eks. Eurocentres). I alle disse tilfælde svarer syns-
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vinklen til den, man finder i hypertekst-computerpræsentationer. Brugeren bliver
præsenteret for en informationspyramide og kan få et overblik ved at se på det øver-
ste lag i hierarkiet (her den ”globale” skala). Man kan få flere detaljer ved at gå ned
i lagene i systemet; men på ethvert givet punkt er dét, man ser på, begrænset til ét
eller to skærmbilleder – eller ark papir. På denne måde kan kompleksitet fremstilles
på en måde, der gør, at folk ikke bliver blændet af detaljer samtidig med, at man
ikke kommer til at simplificere til rene banaliteter. Detaljerne er der – hvis man har
brug for dem.
Hypertekst er en meget nyttig analogi, når man tænker på deskriptive systemer. Det
er den tilgang, der anvendes i ESU (English-speaking Union) Referencerammens skala
til eksamination i Engelsk som Fremmedsprog (English as a Foreign Language). I de
skalaer, der præsenteres i Kapitel 4 og 5, bliver tilgangen yderligere udviklet. I for-
bindelse f.eks. med kommunikative aktiviteter er en skala for Interaktion en opsum-
mering af under-skalaer i denne kategori.

3.9 Færdighedsniveauer og præstationskarakterer
I forbindelse med skalering kan man foretage en vigtig skelnen mellem definitionen
af færdighedsniveauer, som i en skala i Fælles Referenceniveauer, og evalueringen af
præstationsniveauer i forbindelse med et mål på et bestemt niveau. En færdigheds-
skala, som den, der anvendes i Fælles Referenceniveauer, definerer en række bånd,
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i deres sam-
menhæng – angive:
• i hvilken udstrækning deres interesse for niveauer relaterer sig til lærings-

mål, indhold i læreplaner, lærervejledninger og løbende evalueringsopgaver
(udvikler-orienteret);

• i hvilken udstrækning deres interesse for niveauer relaterer sig til en stigende
konsistens i evaluering ved at angive definerede kriterier for færdighedsni-
veau (evaluator-orienteret);

• i hvilken udstrækning deres interesse for niveauer relaterer sig til beskrivelse
af resultater til arbejdsgivere, andre uddannelsessektorer, forældre og lør-
nerne selv (bruger-orienteret) ved at angive definerede kriterier for færdig-
hedsniveau (evaluator-orienteret);

• i hvilket omfang deres interesse for niveauer relaterer sig til beskrivelse af
resultater til arbejdsgivere, andre uddannelsessektorer, forældre og lørnerne
selv (bruger-orienteret).



der angiver stigende færdigheder. Den kan dække hele den begrebslige vifte af en
lørners færdigheder, eller den kan blot dække den vifte af færdigheder, der er rele-
vant for en bestemt del af en institution. At blive evalueret på Niveau B2 kan være en
vældig præstation for én lørner (der blev evalueret på Niveau B1 blot to måneder tid-
ligere), men kan være en middelmådig præstation for en anden lørner (som blev eva-
lueret på Niveau B2 to år tidligere).

Karakter for eksamen ´Y´

Figur 7

Et bestemt mål kan placeres på et bestemt niveau. På Figur 7 har eksamination Y til
formål at dække det færdighedsbånd, der udgøres af Niveau 4 og 5 på færdigheds-
skalaen. Der kan være andre eksaminer, der er rettet mod andre niveauer, og færdig-
hedsskalaen kan anvendes til at gøre forholdet mellem dem gennemskueligt. Dette er
idéen bag English-speaking Union (ESU) Referenceramme-projektet til eksamination i
Engelsk som Fremmedsprog og i ALTE-projektet, der går ud på at relatere eksamina-
tion i forskellige europæiske sprog til hinanden.
Præstationer i eksamination Y kan evalueres i form af en karakterskala, f.eks. 1-5,
hvor et 3-tal er normen og angiver Bestået. En sådan karakterskala kan bruges til
direkte evaluering af præstationer i subjektivt vurderede opgaver – typisk tale- og
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skriveopgaver – og/eller kan anvendes til at beskrive eksamensresultatet. Eksamina-
tion Y kan indgå som et led i en række af eksaminationer X, Y og Z. Hver eksamination
kan sagtens have en lignende karakterskala. Men det er indlysende, at et 4-tal i Eksa-
mination X ikke betyder det samme som et 4-tal i Eksamination Y, hvad angår færdig-
hed på det pågældende sprog.
Hvis eksamination X, Y og Z er placeret på en fælles færdighedsskala, skulle det være
muligt over en vis tidsperiode at etablere en forbindelse mellem karaktererne for én
eksamination i en række med karaktererne for de andre. Dette kan opnås gennem en
proces, hvor man samler ekspertviden, analyserer specifikationer, sammenligner offi-
cielle eksempler og skalerer kandidaternes resultater.
Det er muligt på denne måde at etablere en forbindelse mellem eksamenskarakterer
og færdighedsniveauer, fordi eksaminationer pr. definition har en standard og en
gruppe kvalificerede evaluatorer, der er i stand til at fortolke denne standard. Det er
nødvendigt at gøre de fælles standarder eksplicitte og gennemskuelige, give eksem-
pler som operationaliserer standarderne og så skalere dem.
Evaluering af præstationer i skolerne i mange lande foregår ved, at der bliver givet
karakterer (notes, Noten), nogle gange 1-6, med 4 som karakter for ”bestået”, norm
eller ”tilfredsstillende”. Hvad de forskellige karakterer betyder, er internaliseret af
lærerne i den givne kontekst, men er sjældent defineret. Forbindelsen mellem lære-
revalueringskarakterer og færdighedsniveauer er i princippet den samme som den,
der er mellem eksamenskarakterer og færdighedsniveauer. Men sagen bliver yderli-
gere kompliceret af, at der vil være et utal af standarder involveret. Det skyldes, at
bortset fra spørgsmålet om den anvendte evalueringsform og graden af lærernes fæl-
les fortolkning af karaktererne i en hvilken som helst kontekst, vil man i hvert skoleår
på alle slags skoler inden for hvert enkelt uddannelsesområde helt naturligt fast-
lægge en forskellig standard. Et 4-tal efter fire år betyder naturligvis ikke det samme
som et 4-tal efter tre år i den samme skole. Et 4-tal efter fire år vil heller ikke betyde
det samme i to forskellige typer af skoler.
Ikke desto mindre er det muligt at etablere en tilnærmelsesvis forbindelse mellem
den vifte af standarder, der anvendes inden for en bestemt sektor, og færdighedsni-
veauer. Dette kan ske gennem en kumulativ proces, hvor der anvendes teknikker som
i det følgende. Der kan gives standarddefinitioner for forskellige karakterer for præ-
stationer, der har samme mål. Lærere kan blive bedt om at indplacere gennemsnits-
præstationer på en eksisterende færdighedsskala eller i et skema som Tabel 1 eller
Tabel 2. Repræsentative eksempler på præstationer kan samles og kalibreres til en
skala ved fælles karaktergivningsmøder. Lærere kan blive bedt om at give de karak-
terer for præstationer i standardiserede videooptagelser, de normalt giver deres egne
elever.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i deres sam-
menhæng – formulere:
• i hvilket omfang det, de er optaget af, relaterer sig til etableringen af et sæt

af profilskabende niveauer, der skal beskrive fremskridt i færdighed inden for
deres system som helhed;

• i hvilket omfang det, de er optaget af, relaterer sig til fremskaffelsen af gen-
nemskuelige kriterier for tildelingen af karakter i de mål, der er fastlagt for
et bestemt færdighedsniveau, måske operationaliseret gennem en eksamina-
tion, måske evalueret af lærere;

• i hvilket omfang det, de er optaget af, relaterer sig til udviklingen af en fæl-
les referenceramme for at skabe sammenhængende forbindelser mellem en
række af uddannelsesområder, færdighedsniveauer og evalueringstyper inden
for deres system.



4. Sprogbrug og sprogbrugeren/lørneren

I forlængelse af de tre første introducerende og forklarende kapitler, præsenterer
Kapitel 4 og 5 nu et forholdsvis detaljeret skema med kategorier til beskrivelse af
sprogbrug og sprogbrugeren. I overensstemmelse med den handlingsorienterede til-
gang, der her er valgt, bliver det forudsat, at lørneren er i gang med at blive sprog-
bruger, således at det samme sæt af kategorier kan bruges. Der må imidlertid tages
et vigtigt forbehold. Lørneren, der er ved at lære at beherske et fremmed sprog og
lære en fremmed kultur at kende, holder ikke op med at være kompetent på sit
modersmål og i den dertil knyttede kultur. Den nye kompetence bliver heller ikke
holdt fuldstændig adskilt fra den gamle. Lørneren tilegner sig ikke bare to særskilte
og adskilte måder at handle og kommunikere på. Lørneren bliver mangesproget og
udvikler interkulturalitet. De sproglige og kulturelle kompetencer i relation til hvert
af sprogene bliver modificeret gennem kendskabet til et andet sprog, og de bidrager
til interkulturel bevidsthed, færdighed og praktisk viden. De sætter den enkelte i
stand til at udvikle en rigere og mere sammensat personlighed og giver bedre forud-
sætninger for yderligere sproglæring og en større åbenhed over for nye kulturelle
erfaringer. Lørnerne bliver også gennem tolkning og oversættelse sat i stand til at
mediere mellem brugere af to forskellige sprog, der ikke kan tale direkte med hinan-
den. Der er naturligvis givet plads til behandling af disse aktiviteter (afsnit 4.4.4) og
kompetencer (afsnit 5.1.1.3, 5.1.2.2 og 5.1.4), som adskiller lørneren fra den étspro-
gede modersmålstalende.

Refleksionsbokse. Læserne vil bemærke, at hvert afsnit i det følgende bliver efter-
fulgt af en boks, hvori brugeren af Referencerammen får mulighed for: ”at overveje –
og hvor det passer ind i læserens sammenhæng – at formulere” svar på ét eller flere
spørgsmål. Alternativerne i udtrykket ”har brug for/bliver i stand til/skal kunne”
relaterer sig til henholdsvis læring, undervisning og evaluering. Indholdet i boksen er
formuleret som et tilbud snarere end som en instruktion for at understrege hele Refe-
renceramme-projektets ikke-styrende karakter. Hvis en bruger når til den konklusion,
at et helt område ikke er relevant for vedkommende, er der ikke nogen grund til at gå
i dybden med hvert afsnit inden for området. I de fleste tilfælde regner vi dog med,
at brugeren af Referencerammen vil reflektere over de spørgsmål, der bliver stillet i
hver boks og træffe en eller anden beslutning. Hvis den trufne beslutning er vigtig,
kan den formuleres ved at anvende de angivne kategorier og eksempler suppleret
med, hvad man finder nødvendigt i forhold til det konkrete formål.
Den analyse af sprogbrug og sprogbruger, der er indeholdt i kapitel 4, er grundlæg-
gende for brugen af Referencerammen, eftersom den stiller en struktur af parametre
og kategorier til rådighed, som skulle kunne sætte alle, der beskæftiger sig med
læring, undervisning og evaluering af sprog, i stand til med konkrete begreber og i
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enhver ønskelig detaljeringsgrad at overveje og formulere, hvad de forventer, at lør-
nere, som de har ansvar for, skal være i stand til at gøre med sproget, og hvad de skal
vide for at kunne handle. Dens mål er at dække bredt, men naturligvis ikke at være
udtømmende. Kursusudviklere, lærebogsforfattere, lærere og bedømmere er nødt til
at træffe meget detaljerede konkrete beslutninger om indholdet af tekster, øvelser,
aktiviteter, tests osv. Denne proces kan aldrig indskrænkes til udelukkende at vælge
fra en på forhånd opstillet menu. Dette beslutningsniveau skal og bør overlades til de
involverede udøvere, som opfordres til at bruge deres vurderingsevne og kreativitet.
De skulle imidlertid her kunne finde alle de væsentlige aspekter af sprogbrug og
sproglig kompetence, som de skal tage højde for. Den overordnede struktur i kapitel
4 er således en slags tjekliste, og af den grund bliver den præsenteret i begyndelsen
af kapitlet. Det anbefales, at brugerne gør sig bekendt med denne overordnede struk-
tur og vender tilbage til den, når de stiller sig selv spørgsmål som:
• Kan jeg forudsige, hvilke domæner mine lørnere vil komme til at handle i, og hvilke
situationer de vil komme til at skulle klare sig i? Hvis det er tilfældet, hvilke roller
vil de komme til at optræde i?

• Hvilken slags mennesker vil de have at gøre med?
• Hvad vil deres personlige og professionelle relationer være og i hvilke institutio-
nelle sammenhænge?

• Hvilke genstande vil de skulle referere til?
• Hvilke opgaver vil de skulle løse?
• Hvilke emner får de brug for at beskæftige sig med?
• Får de brug for at tale eller blot at lytte og læse med forståelse?
• Hvilke ting vil de lytte til eller læse?
• Under hvilke betingelser vil de skulle handle?
• Hvilken viden om verden eller en anden kultur vil de få brug for at trække på?
• Hvilke færdigheder vil de få brug for at udvikle? Hvordan kan de forblive sig selv
uden at blive mistolket?

• Hvor meget af dette kan jeg tage ansvar for?
• Hvis jeg ikke kan forudse de situationer, lørnerne kommer til at bruge sproget i,
hvordan kan jeg så bedst forberede dem til at bruge sproget til at kommunikere
med uden at give dem for meget undervisning i forhold til situationer, som måske
aldrig opstår?

• Hvad kan jeg give dem, som vil være af blivende værdi, uanset hvilken retning deres
løbebane vil tage?

• Hvordan kan sproglæring bedst bidrage til deres personlige og kulturelle udvikling
som ansvarlige borgere i et pluralistisk demokratisk samfund?
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Det er klart, at Referencerammen ikke kan give svarene på disse spørgsmål. Faktisk
er det netop, fordi svarene fuldstændig afhænger af en fuld forståelse af lærings-
/undervisningssituationen og frem for alt af de behov, motivationer, personligheder
og ressourcer, som lørnerne og andre involverede har, at det er nødvendigt med for-
skellighed i udbudet. De følgende kapitler har til opgave at formulere problemet på
en sådan måde, at spørgsmålene kan overvejes og om nødvendigt debatteres på en
gennemskuelig og rationel måde, og således at beslutningerne kommunikeres klart og
konkret ud til alle berørte.
Hvor det er muligt, bliver der i slutningen af hvert afsnit henvist til relevante punk-
ter i den Generelle Bibliografi med forslag til yderligere læsning.

4.1 Konteksten for sprogbrug
Det har længe været erkendt, at sprogbrug varierer meget afhængig af, hvilke krav
der bliver stillet i den kontekst, hvori sproget bliver brugt. I denne henseende er
sprog ikke et neutralt tankeinstrument, som f.eks. matematik er det. Behovet for og
ønsket om at kommunikere opstår i en bestemt situation, og kommunikationens form
såvel som dens indhold er en reaktion på denne situation. Første afsnit af Kapitel 4
drejer sig derfor om forskellige aspekter ved konteksten.

4.1.1 Domæner
Hver sprogbrugshandling er indlejret i en bestemt situationel kontekst inden for ét af
de domæner (handlesfærer eller sagsområder), som det sociale liv er organiseret i.
Valget af de domæner, som lørnerne bliver forberedt til at kunne agere i, har vid-
trækkende konsekvenser for udvalget af situationer, formål, kommunikationsaktivite-
ter, temaer og tekster til undervisnings- og testmaterialer og aktiviteter.
Sprogbrugere skal måske huske på, hvad det betyder for deres motivation at vælge
umiddelbart relevante domæner i forhold til behovet for i fremtiden at kunne klare
sig i disse domæner. Børn kan f.eks. blive mere motiverede af at koncentrere sig om
deres øjeblikkelige interesseområder, hvilket kan føre til, at de senere står i en situa-
tion, hvor de er dårligt forberedt på at kommunikere i et voksenmiljø. I voksenud-
dannelse kan der opstå interessekonflikter mellem på den ene side arbejdsgivere,
som giver økonomisk støtte til kurser, og som forventer fokus på erhvervsdomænet,
og på den anden side kursister, der måske er mest interesseret i at bruge sproget til
at udvikle personlige relationer med.
Antallet af mulige domæner er uendeligt, eftersom ethvert definerbart aktivitetsom-
råde eller sagsområde kan udgøre et interessedomæne for en bestemt bruger eller
for et kursus. I forhold til almene formål med sproglæring og sprogundervisning kan
det være nyttigt at skelne mellem i det mindste følgende domæner:
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• det personlige domæne, i hvilket den pågældende person lever som privatperson,
koncentreret om hjemmelivet med familie og venner, og er optaget af individuelle
aktiviteter som at læse for fornøjelsens skyld, skrive dagbog, dyrke en særlig in-
teresse eller en hobby osv.;

• det offentlige domæne, i hvilket den pågældende person handler som medlem af
den almene offentlighed eller en organisation og indgår i transaktioner af forskel-
lig art med en række forskellige formål;

• erhvervs-domænet, i hvilket den pågældende person er beskæftiget med sit job
eller sin profession;

• uddannelses-domænet, i hvilket den pågældende person er i gang med organiseret
læring, især (men ikke nødvendigvis) på en uddannelsesinstitution.

Det skal bemærkes, at der i mange situationer kan være mere end ét domæne invol-
veret. For læreren falder arbejdsdomænet og uddannelsesdomænet stort set sam-
men. Det offentlige domæne, med hvad det indebærer af sociale og administrative
interaktioner og transaktioner og kontakt med medierne, åbner til de andre domæ-
ner. Inden for det uddannelsesmæssige og det professionelle domæne falder mange
interaktioner og sprogaktiviteter i højere grad ind under en gruppes almindelige
sociale fungeren, end de afspejler en forbindelse med arbejds- eller læringsopgaver;
på samme måde bør det personlige domæne på ingen måde opfattes som en særskilt
sfære (mediernes indtrængen i familielivet og det personlige liv, uddeling af forskel-
lige offentlige dokumenter i private postkasser, reklamer, offentlige tekster på
emballagen på produkter, der anvendes i det private dagligliv osv.).
På den anden side individualiserer eller personliggør det personlige domæne handlin-
ger i andre domæner. Uden at ophøre med at være socialt handlende personer posi-
tionerer de pågældende personer sig som individer; en teknisk rapport, en
fremlæggelse i klassen, en anskaffelse kan – heldigvis – gøre det muligt for en per-
sonlighed at komme til udtryk på andre måder, end det sker i forbindelse med det
professionelle, uddannelsesmæssige eller offentlige domæne, og som de sprogaktivi-
tetsformer personen på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted bruger til at
udtrykke sig med, udgør en del af.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere:
• i hvilke domæner, lørneren får brug for/vil blive i stand til/skal kunne

handle.



4.1.2 Situationer
I hvert domæne kan de eksterne situationer, som opstår, beskrives i form af:
• de lokaliteter, hvor og de tidspunkter, på hvilke de forekommer;
• de institutioner og organisationer, hvis struktur og procedurer kontrollerer meget af
det, der normalt kan forekomme;

• de involverede personer, især i deres sociale roller i relation til brugeren/lørneren;
• genstandene (levende eller døde) i omgivelserne;
• de begivenheder, der finder sted;
• de handlinger, der bliver udført af de pågældende personer;
• de tekster, man støder på i situationen.

Tabel 5 giver nogle eksempler på de nævnte situationelle kategorier – klassificeret
efter domæne – som det er sandsynligt, at man støder på i de fleste europæiske lande.
Tabellen er kun ment som illustration eller eksempel. Den gør ikke krav på at være
udtømmende. Især kan den ikke behandle de dynamiske aspekter ved de interaktive
situationer, hvori deltagerne identificerer de relevante træk i situationen, efterhånden
som den udvikler sig, og som de i højere grad er optaget af at forandre end at beskrive.
I afsnit 4.1.4 og 4.1.5 bliver der sagt mere om relationerne mellem parterne i kommu-
nikative handlinger. Se 5.2.3.2 om den interne struktur i kommunikativ interaktion. Se
5.1.1.2 om sociokulturelle aspekter, 4.4 om sprogbrugsstrategier.

4.1.3 Betingelser og begrænsninger
De ydre betingelser for kommunikationen udgør forskellige begrænsninger for sprog-
brugeren/lørneren og hans/hendes samtalepartnere, f.eks.
a) Fysiske betingelser:
a) for mundtlighed:
a) • tydelig udtale;
a) • støj fra omgivelserne (tog, fly, vedvarende støj, osv.);
a) • forstyrrelse (trængsel på gade, markeder, værtshuse, selskaber, diskoteker

osv.);
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere:
• de situationer, som lørneren får brug for/vil blive i stand til/skal kunne

handle i;
• de lokaliteter, institutioner/organisationer, personer, genstande, begivenhe-

der og handlinger, som lørneren vil få med at gøre.



a) • forvrængning (dårlig telefonforbindelse, radiomodtagelse, offentligt udkaldssystem);
a) • vejrforhold (vind, ekstrem kulde osv.);
b) for skriftlighed:
a) • dårligt tryk;
a) • vanskeligt læselig håndskrift;
a) • dårlig belysning osv.;
• Sociale forhold:
a) • antal samtalepartnere og deres kendskab til hinanden;
a) • deltagernes status i forhold til hinanden (magt og solidaritet osv.);
a) • tilstedeværelse/fravær af publikum eller personer, der overhører en samtale;
a) • sociale relationer mellem deltagerne (f.eks. venlighed/fjendtlighed, samar-

bejdsvillighed).
• Tidspres:
a) • forskelligt pres på den talende/den lyttende (realtid) og skribenten/læseren

(mere fleksibel);
a) • forberedelsestid (f.eks. improviseret vs. rutinepræget vs. forberedt på forhånd)

til taler, rapporter osv.;
a) • tidsbegrænsninger (f.eks. på grund af regler, udgifter, andre begivenheder eller

aftaler osv.) på taleture og interaktioner;
a) • andre former for pres: økonomiske; angstfremkaldende situationer (f.eks. eksa-

miner) osv.
Alle sprogbrugeres, især lørneres, evne til at anvende deres sproglige kompetencer i
praksis afhænger i høj grad af de fysiske betingelser, som kommunikationen foregår
under. Talegenkendelse bliver gjort meget vanskeligere af støj, forstyrrelser og for-
vrængninger, sådan som det er blevet eksemplificeret ovenfor. Evnen til at fungere
effektivt og sikkert under vanskelige forhold kan være af afgørende betydning, f.eks.
for piloter, der modtager landingsinstruktioner, hvor der ikke er nogen fejlmargin.
De, der lærer at give offentlige beskeder på et fremmedsprog, har brug for en særligt
tydelig udtale, for at gentage nøgleord osv. for at sikre, at de bliver forstået. I sprog-
laboratorier har man ofte anvendt lydoptagelser, der er kopier af kopier, hvor støj og
forvrængning er på et niveau, der ville blive afvist som uacceptabelt i et visuelt
medie, og som udgør en alvorlig forhindring for sproglæring.
Man må være omhyggelig med at sikre, at alle kandidater i lytteforståelsestest har de
samme betingelser. Tilsvarende hensyn gælder, mutatis mutandi, for læseforståelse
og skriftlig produktion. Lærere og testere må også være opmærksom på den virkning,
som sociale forhold og tidspres har på læringsprocesserne, på klasseværelsesinterak-
tion og på disse forholds virkning på en lørners kompetence og hans eller hendes evne
til sproglig præstation ved en bestemt lejlighed.

76



Tabel 5. Eksterne kontekster for sprogbrug: deskriptive kategorier
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Domæne Lokalitet Institutioner Personer

Personligt Hjem: hus, rum, have
ens eget
familiens
venners
fremmedes

Eget værelse på van-
drerhjem, hotel
Landet , havet

Familien
Sociale netværk

(Bedste)Forældre, børn,
søskende, tanter, onkler,
kusiner, fætre, svigerfa-
milie, ægtefæller, for-
trolige, venner,
bekendte

Offentligt Offentligt rum: gade,
torv, park
Offentlig transport
Butikker, (super)markeder
Hospitaler, konsulta-
tionsværelse, klinikker
Sportsstadioner,
-pladser, -haller
Teater, biograf, under-
holdning
Restaurant,
værtshus, hotel
Bedesteder

Offentlige myndigheder
Politiske organer
Politimyndigheder
Offentligt
sundhedsvæsen
Forretningsnetværk
Foreninger
Politiske partier
Religiøse organisationer

Offentlige personer
Embedsmænd
Butikspersonale
Politi, hær,
sikkerhedsfolk
Chauffører, togførere
Passagerer
Spillere, fans, tilskuere
Skuespillere,
publikummer
Tjenere, bartendere
Receptionister
Præster, menighed

Erhverv Kontorer
Fabrikker
Værksteder
Havne,jernbaner
Gårde
Lufthavne
Butikker
Serviceindustrier
Hoteller
Statsadministration

Firmaer
Multinationaleselskaber
Nationaliserede
industrier
Fagforeninger

Arbejdsgivere/
arbejdstagere
Direktører
Kolleger
Underordnede
Arbejdskammerater
Klienter
Kunder
Receptionister,sekretærer
Rengøringsfolk

Uddannelse Skoler: fællessal, klas-
seværelser, skolegård,
sportspladser, gange
Seminarier
Universiteter
Foredragssale
Seminarlokaler
Studenterråd
Kollegier
Laboratorier
Kantine

Skole
Seminarium
Universitet
Videnskabeligt selskab
Professionelle
institutioner
Voksenuddannelses-
institutioner

Klasselærere
Undervisere
Pædagoger
Teknisk-administrativt
personale
Forældre
Klassekammerater
Professorer, lektorer
(Med-)studerende
Biblioteks- og laborato-
riepersonale
Kantinepersonale, ren-
gøringspersonale
Oprydningspersonale,
sekretærer
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Genstande Begivenheder Handlinger Tekster

Boligudstyr og møbler
Klæder
Husholdningsudstyr
Legetøj, værktøj,
personlig hygiejne
Kunstgenstande,
bøger
Vilde dyr/husdyr,
kæledyr
Træer, planter, græs-
plæne, damme
Husholdningsartikler
Håndtasker
Fritids-/sportsudstyr

Familiebegivenheder
Sammenkomster
Hændelser og uheld
Naturfænomener
Fester, besøg
Gå-, cykle- og køre-
ture
Ferie, udflugter
Sportsbegivenheder

Daglige gøremål:
påklædning, afklæd-
ning, madlavning,
spisning, vaskning
Gør-det-selv, have-
pasning
Læsning, radio og tv
Underholdning
Hobbyer
Lege og sport

Teletekst
Garantier
Opskrifter
Instruktionsmateriale
Romaner, blade
Aviser
Junkmail
Brochurer
Personlige breve
Radioudsendelse og
optagede talte tek-
ster

Penge, pung, tegnebog
Skemaer
Varer
Våben
Rygsække
Kuffert, rejsetaske
Bolde
Programmer
Måltider, drikkevarer,
mellemmåltider
Pas, kørekort

Hændelser
Uheld, sygdomstil-
fælde
Offentlige møder
Søgsmål, retssager
Ballade, bøder, arre-
stationer
Kampe, konkurrencer
Forestillinger
Bryllupper, begravel-
ser

Købe og opnå offent-
lige serviceydelser
Benytte sig af medi-
cinske serviceydelser
Rejser ad veje, på
skinner, til søs, i luf-
ten
Offentlig underhold-
ning og fritidsaktivi-
teter
Gudstjenester

Offentlige bekendtgø-
relser og meddelelser
Etiketter og indpakning
Foldere, graffiti
Billetter, køreplaner
Notitser, vedtægter
Programmer
Kontrakter
Menuer
Hellige tekster, præ-
dikener, salmer

Forretningsmaskiner
Industrielle maskiner
Industrielt og hånd-
værksmæssigt værk-
tøj

Møder
Interviews
Receptioner
Konferencer
Handelsmesser
Konsultationer
Udsalg
Arbejdsulykker
Arbejdskampe

Forretningsadmini-
stration
Industriel ledelse
Produktionsoperatio-
ner
Kontorprocedurer
Lastbilstransport
Salgsoperationer
Salg, markedsføring
Computeroperationer
Kontorvedligehold

Forretningsbrev
Memorandum
Sikkerhedsbekendtgø-
relser
Manualer
Regulativer
Reklamemateriale
Etiketter og indpak-
ning
Jobbeskrivelse
Skiltning
Visitkort

Skriveudstyr
Skoleuniformer
Udstyr og påklædning
til sportsaktiviteter
Mad
Audio-visuelt udstyr
Tavle & kridt
Computere
Mapper og skoleta-
sker

Skolestart/start på
skoleåret
Afslutning på skoleåret
Besøg og udveksling
Forældredage/-aftner
Sportsdage, sports-
kampe
Disciplinære proble-
mer

Morgensang
Undervisningstimer
Lege
Frikvarter
Klubber og selskaber
Lektioner, opgaveskriv-
ning
Laboratoriearbejde
Biblioteksarbejde
Seminarer og vejledning
Hjemmearbejde
Debatter og diskussioner

Autentiske tekster
(som ovenfor)
Lærebøger, læsebøger
Opslagsbøger
Tavletekst
OH tekst
Tekst på computerskærm
Videotekst
Øvelsesmateriale
Tidsskriftartikler
Resuméer
Ordbøger



4.1.4 Brugerens/lørnerens mentale kontekst
Den eksterne kontekst er uafhængigt af den enkelte stærkt organiseret. Denne orga-
nisering er yderst righoldig. Den er et meget nuanceret udtryk for verden, som
afspejles nøje i det pågældende lokalsamfunds sprog, og som tilegnes af dets brugere
under deres modnings-, uddannelses- og erfaringsproces, i det mindste i det omfang,
det ser ud til at være relevant for dem. Som en faktor, der indgår i den kommunika-
tive begivenhed, må vi imidlertid skelne mellem denne eksterne kontekst, som er alt
for righoldig til, at nogen enkeltperson kan reagere på den eller endog opfatte den i
sin fulde kompleksitet, og brugerens/lørnerens mentale kontekst.

Den eksterne kontekst bliver filtreret og fortolket gennem brugerens:
• perceptionsapparat;
• opmærksomhedsmekanismer;
• langtidserfaring, som påvirker hukommelse, associationer og konnotationer;
• praktiske klassifikation af genstande, begivenheder osv.;
• sproglige kategorisering.

Disse faktorer influerer på brugerens observation af konteksten. Omfanget af den
observerede konteksts funktion som mental kontekst for den kommunikative begiven-
hed, er desuden bestemt af overvejelser over relevans i lyset af brugerens
• intentioner med at indgå i kommunikationen;
• tankegang: den strøm af tanker, idéer, følelser, fornemmelser, indtryk osv., der
bevidst bliver lagt mærke til;

• forventninger i lyset af tidligere erfaring;
• refleksion: tankeprocessernes bearbejdning af erfaringer (f.eks. deduktion, induktion);
• behov, drivkræfter, motivationer, interesser, som fører til en beslutning om at handle;
• betingelser og begrænsninger, der begrænser og kontrollerer valg af handling;
• sindstilstand (udmattelse, ophidselse osv.), helbred og personlige kvaliteter (se afsnit
5.1.3).
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere:
• hvordan de fysiske betingelser, under hvilke lørneren skal kommunikere, vil

have indflydelse på, hvad der kræves, at han/hun skal gøre;
• hvordan antallet og arten af samtalepartnere vil have indflydelse på, hvad der

kræves, at lørneren skal gøre;
• under hvilket tidspres, lørneren skal handle.



Den mentale kontekst er således ikke begrænset til at være et reduceret informa-
tionsindhold fra den umiddelbart observerbare eksterne kontekst. Ens tænkemåde
kan være kraftigere påvirket af hukommelse, oplagret viden, forestillingsevne og
andre interne kognitive (og emotionelle) processer. I så tilfælde er det sprog, der
produceres, kun i begrænset omfang forbundet med den observerbare eksterne kon-
tekst. Tænk f.eks. på en eksaminand i en ensformig sal, eller en matematiker eller
digter i sit studereværelse.
Eksterne betingelser og begrænsninger er også først og fremmest relevante for så vidt
brugeren/lørneren genkender, accepterer og tilpasser sig dem (eller ikke gør det).
Dette handler i høj grad om den enkeltes fortolkning af situationen i lyset af hans
eller hendes generelle kompetencer (se afsnit 5.1) så som forhåndsviden, værdier og
overbevisninger.

4.1.5 Samtalepartnerens/samtalepartnernes mentale kontekst
I en kommunikativ begivenhed må vi også tage sprogbrugerens samtalepartner i
betragtning. Behovet for kommunikation forudsætter en kommunikationskløft, som
der imidlertid kan bygges bro over på grund af overlapningen, eller den delvise over-
ensstemmelse, mellem brugerens mentale kontekst, og samtalepartnerens/samtale-
partnernes mentale kontekst.
I ansigt-til-ansigt kommunikation deler sprogbrugeren og samtalepartneren/samtale-
partnerne den samme eksterne kontekst (undtagen – og det er afgørende – tilstede-
værelsen af den anden), men af de grunde, der er givet ovenfor, adskiller deres
observation og fortolkning sig fra hinanden. Effekten – og ofte hele eller en del af
funktionen – af en kommunikativ handling består i at forøge omfanget af overens-
stemmelse i forståelsen af situationen med henblik på effektiv kommunikation, såle-
des at den kan tjene deltagernes formål. Dette kan dreje sig om udveksling af
faktuelle oplysninger. Hvad, der er vanskeligere at bygge bro over, er forskelle i vær-
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere:
• hvilke antagelse, der gøres om lørnerens evne til at observere og identificere

relevante træk ved de eksterne kommunikationskontekster;
• hvordan kommunikative aktiviteter og læringsaktiviteter er forbundet med

lørnerens ’drive’, motivationer og interesser;
• hvor vidt lørneren skal reflektere over sine erfaringer;
• på hvilke måder lørnerens mentale karakteristika betinger og begrænser kom-

munikation.



dier og opfattelser, høflighedskonventioner, sociale forventninger osv., som samtale-
partnerne anvender til at fortolke interaktionen med, med mindre de har tilegnet sig
den relevante interkulturelle bevidsthed.
Samtalepartneren/samtalepartnerne kan være underlagt betingelser og begrænsnin-
ger, der er delvist eller fuldstændig forskellige fra sprogbrugerens/lørnerens, og kan
reagere på dem på forskellig måde. En ansat f.eks., der anvender et offentligt hen-
vendelsessystem, kan være uvidende om, hvor dårligt outputtet er. Den ene partner i
en telefonsamtale vil måske gerne slå tiden ihjel, mens den anden har en kunde, der
venter. Disse forskelle har stor indflydelse på det pres, der bliver lagt på sprogbruge-
ren.

4.2 Kommunikationstemaer
Inden for de forskellige domæner kan vi skelne mellem forskellige temaer, de emner
der er genstand for samtale, refleksion eller skriftlig fremstilling, og som er fokus for
opmærksomheden i bestemte kommunikative handlinger. Tematiske kategorier kan
klassificeres på mange forskellige måder. Én indflydelsesrig klassificering i temaer,
undertemaer og ’særlige begreber’ (specific notions) er den, som præsenteres i
Threshold Level 1990, Kapitel 7:

11. personlig identifikation
12. hus og hjem, miljø
13. dagligliv
14. fritid, underholdning
15. rejse
16. relationer til andre mennesker
17. helbred og kropspleje
18. uddannelse
19. indkøb
10. mad og drikke
11. serviceydelse
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere:
• i hvilket omfang lørnerne bliver nødt til at tilpasse sig samtalepartnerens

mentale kontekst;
• hvordan lørnere bedst kan blive forberedt til at foretage de nødvendige juste-

ringer.



12. steder
13. sprog
14. vejr

Inden for hvert af disse tematiske områder, bliver der oprettet underkategorier. For
eksempel bliver der i område 4 ”fritid og underholdning” oprettet underkategorier på
følgende måde:

4.1 fritid
4.2 hobbyer og interesser
4.3 radio og tv
4.4 biograf, teater, koncert osv.
4.5 udstillinger, muséer osv.
4.6 intellektuel og kunstnerisk udfoldelse
4.7 sport
4.8 presse

For hvert undertema bliver der identificeret ”særlige begreber” (specific notions).
Hvad dette angår, er de kategorier, der er angivet i Tabel 5, og som dækker de lokali-
teter, institutioner osv., der skal behandles, særligt relevante. For eksempel udspeci-
ficerer Threshold Level 1990 under 4.7 ’sport’:

1. lokaliteter: bane, stadion
2. institutioner og organisationer: sport, team, klub
3. personer: spiller
4. genstande: kort, bold
5. begivenhed: væddeløb, kamp
6. handlinger: at se, at spille (+ sportsgrenens navn), at løbe om kap, at vinde, at

tabe, at trække lod

Dette særlige udvalg af temaer, undertemaer og særlige begreber og organiseringen
af dem er naturligvis ikke udtømmende. De er et resultat af forfatternes beslutninger
i lyset af deres vurdering af de pågældende lørneres kommunikative behov. Som man
kan se, refererer de oven for nævnte temaer i hovedsagen til det personlige og
offentlige domæne, således som det passer til korttidsbesøgende, som sandsynligvis
ikke skal indgå i landets faglige og uddannelsesmæssige liv. Nogle af temaerne (f.eks.
område 4) befinder sig delvis i det personlige og delvis i det offentlige domæne. Bru-
gere af Referencerammen, herunder – hvor det er muligt – de lørnere, som det drejer
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sig om, vil naturligvis træffe deres egne beslutninger baseret på deres vurdering af
behov, motivation, karakteristika og ressourcer inden for det eller de relevante
domæner, som de beskæftiger sig med. For eksempel kan erhvervsorienteret sprog-
læring (VOLL, vocationally-oriented language learning) udvikle temaer inden for det
beskæftigelsesområde, der er relevant for de pågældende elever. Elever i ungdoms-
uddannelserne kan f.eks. gå mere i dybden med udforskningen af videnskabelige, tek-
nologiske, økonomiske osv. temaer. Brugen af fremmedsprog som undervisnings-
medium vil nødvendigvis medføre en grundig beskæftigelse med det tematiske ind-
hold i de fag, der bliver undervist i.

4.3 Kommunikative opgaver og formål
4.3.1 Kommunikative handlinger med én eller flere samtalepartnere bliver alminde-
ligvis udført af en sprogbruger med udgangspunkt i hans eller hendes behov i en given
situation. Inden for det personlige domæne kan hensigten være at vise imødekom-
menhed over for en besøgende ved at udveksle informationer om familier, venner,
hvad man kan lide og ikke lide, ved at sammenligne erfaringer og holdninger osv. Inden
for det offentlige domæne vil hensigten normalt være at gøre forretninger; det kan
f.eks. være at købe tøj af god kvalitet til en rimelig pris. Inden for erhvervsdomænet
kan hensigten være at forstå nye regulativer og deres betydning for en kunde. Inden
for det uddannelsesmæssige domæne kan hensigten være at deltage i et rollespil eller
skrive et oplæg om et specialiseret emne til en konference eller til en publikation osv.

4.3.2 I løbet af en årrække har behovsanalyser og –beskrivelser ført til en omfat-
tende litteratur om de sprogbrugsaktiviteter, en lørner kan lære at klare, eller som
det kræves, at han eller hun kan klare for at leve op til de krav, der bliver stillet i de
situationer, der opstår inden for de forskellige domæner. Som eksempler blandt
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke temaer, lørnerne vil have behov for at/bliver i stand til at/skal kunne

håndtere inden for de udvalgte domæner;
• hvilke under-temaer de vil komme til at håndtere inden for hvert tema;
• hvilke specifikke begreber med hensyn til lokaliteter, institutioner/organisatio-

ner, personer, genstande, begivenheder og handlinger de vil have behov for
at/bliver i stand til at/skal kunne håndtere med henblik på at klare hvert
(under)tema.



mange andre kan de følgende kommunikative aktiviteter inden for det erhvervsfag-
lige område fra Threshold Level 1990 (Kapitel 2, afsnit 1.12) være nyttige:

Kommunikation på arbejde:
Når lørneren er en person, der opholder sig i landet i en begrænset periode, skal
han/hun være i stand til at:
• søge om arbejdstilladelse osv. i overensstemmelse med kravene;
• forhøre sig (f.eks. gennem beskæftigelsesbureauer) om arten af, muligheden for og
betingelserne for beskæftigelse (f.eks. jobbeskrivelse, løn, arbejdslovgivning, fri-
tid og ferier, opsigelsesfrist);

• læse jobannoncer;
• skrive jobansøgninger og deltage i jobsamtaler ved at give skriftlige og mundtlige
oplysninger om egne personlige data, kvalifikationer og erfaringer og svare på
spørgsmål om disse ting;

• forstå og følge procedurer for tilmeldinger;
• forstå og stille spørgsmål om de kommunikative aktiviteter, der skal udføres i for-
bindelse med, at arbejdet påbegyndes;

• forstå sikkerhedsregulativer og -instruktioner:
• melde en ulykke og udfylde en skadesanmeldelse;
• gøre brug af velfærdsydelser;
• kommunikere på en passende måde med overordnede, kolleger og underordnede;
• deltage i virksomhedens eller institutionens sociale liv (f.eks. kantine, sportsklub-
ber og selskabelige klubber osv.).

Som medlem af værtssamfundet bør en lørner være i stand til at hjælpe en engelsk-
talende (indfødt eller ikke-indfødt) person med de kommunikationsaktiviteter, der er
oplistet ovenfor.
Threshold Level 1990, Kapitel 7, afsnit 1 giver eksempler på kommunikationsaktivite-
ter inden for det personlige domæne.

Personlig identifikation
Lørnerne kan sige, hvem de er, stave deres navn, angive deres adresse, give deres
telefonnummer, sige hvornår og hvor de er født, angive deres alder, køn, angive om
de er gift eller ej, angive deres nationalitet, sige, hvor de kommer fra, hvad de er
beskæftiget med, beskrive deres familie, angive deres religion, hvis de har en, angive
hvad de kan lide eller ikke lide, sige, hvordan andre personer er; indhente/forstå til-
svarende oplysninger fra andre.
Personer, der beskæftiger sig med sprogundervisning (lærere, kursusudviklere, censo-
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rer, læreplansudviklere osv.) og brugere (forældre, skoleledere, arbejdsgivere osv.)
såvel som lørnerne selv, har fundet disse yderst konkrete opgavespecifikationer
meget meningsfulde og motiverende som læringsmål. Der findes imidlertid et uende-
ligt antal kommunikationsaktiviteter. Det er ikke muligt i en generel referenceramme
in extenso at specificere alle de kommunikationsopgaver, som det kræves, at man
kan klare i virkelighedens situationer. Det er op til de personer, der beskæftiger sig
med sprogundervisning at overveje, hvilke kommunikative behov, de lørnerne som de
beskæftiger sig med, har, og derefter gennem brug af de relevante dele af hele Refe-
rencemodellen (f.eks. således som det er beskrevet i detaljer i Kapitel 7) at specifi-
cere de kommunikationsaktiviteter, som lørnerne skal forberedes på at blive stillet
over for. Lørnerne bør også opmuntres til at reflektere over deres egne kommunika-
tive behov som ét aspekt ud af flere i forbindelse med udviklingen af deres sproglige
bevidsthed og deres ansvar for egen læring.

4.3.3 Inden for det uddannelsesmæssige domæne kan det være nyttigt at skelne
mellem de kommunikationsaktiviteter, som lørnerne bliver gjort i stand til at kunne
klare/skal kunne klare som sprogbrugere og dem, som de deltager i som en del af
selve sproglæringsprocessen.
Med hensyn til kommunikationsaktiviteter som redskaber til planlægning, gennemfø-
relse og afrapportering om sproglæring og -undervisning, kan der, hvor det er rele-
vant, gives oplysninger om:

• Typer af kommunikationsaktiviteter, f.eks. simulationer, rollespil, klasseværelses-
interaktion osv.;

• Mål, f.eks. gruppebaserede læringsmål i forbindelse med deltagernes varierende,
mindre forudsigelige mål;

• Input, f.eks. instruktioner, materialer osv. udvalgt eller produceret af lærere
og/eller lærende;

• Resultater, f.eks. producerede genstande som tekster, resuméer, tabeller, fremlæg-
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• de kommunikationsaktiviteter inden for de personlige, offentlige, erhvervs-

mæssige og/eller uddannelsesmæssige domæner, som lørnerne vil have behov
for at kunne klare/bliver i stand til at kunne klare/skal kunne klare;

• den vurdering af lørnernes sprogbehov, som valget af kommunikationsaktivite-
ter er baseret på.



gelser osv. og resultater såsom forbedrede kompetencer, sproglig opmærksomhed,
forståelse, strategier, erfaring med at træffe beslutninger og forhandle osv.;

• Aktiviteter, f.eks. kognitive/affektive, fysiske/refleksive, i grupper grupper/i
par/individuelle; processer: receptive og produktive osv. (se afsnit 4.5);

• Roller, deltagernes roller, både i selve kommunikationsopgaverne og i planlægnin-
gen og styringen af opgaverne;

• Overvågning og evaluering af hvor godt kommunikationsaktiviteternes design er, og
hvor godt de fungerer i praksis ved at bruge kriterier som relevans, forventede van-
skeligheder og vanskeligheder i forbindelse med aktivitetens situationsbundne kom-
munikative krav, samt hvor godt opgaven passer til den kommunikative situation.

En grundigere redegørelse for kommunikationsaktiviteters rolle i sproglæring og -
undervisning bliver givet i Kapitel 7.

4.3.4 Legende sprogbrug
Brugen af sprog til legende formål spiller ofte en vigtig rolle i sproglæring og -udvik-
ling, men den er ikke begrænset til uddannelsesdomænet. Eksempler på legende
sprogaktiviteter omfatter:

Sociale sproglege:
• mundtlig (en historie med fejl; hvordan, hvornår, hvor osv.);
• skriftlig (hver deltager skriver en sætning til en historie uden at kende den forrige,
hangman osv.);

• audio-visuel (billedlotteri, spil hvor det gælder om at sige snap først når to ens kort
vendes op);

• bræt- og kortspil (scrabble, Lexicon, Diplomacy osv.);
• ordsprogsleg, mimeleg osv.
Individuelle aktiviteter:
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• de kommunikationsaktiviteter, som lørnerne vil have behov for at kunne

klare/bliver i stand at kunne klare/skal kunne klare inden for det uddannelses-
mæssige domæne, a) som deltagere i vejledte, målorienterede interaktioner,
projekter, simulationer, rollespil osv., b) på andre måder, når L2 (det andet
sprog) bliver anvendt som undervisningssprog i undervisningen af i) selve spro-
get, ii) andre læreplansemner osv.



• opgaver (kryds-og-tværs, rebus, anagram osv.);
• medie-lege (tv og radio: ordgættelege osv.)

Mundtlig leg med ord (ordspil osv.) f.eks. i:
• reklamer, f.eks. (for en bil): ’Make your money go a long way’;
• avisoverskrifter, f.eks. ’Feminism or bust!’;
• graffiti, f.eks. ’Grammar rules – O.K.?.

4.3.5 Æstetisk sprogbrug
Litterær og kunstnerisk sprogbrug er vigtig både i en uddannelsesmæssig sammen-
hæng og i sig selv. Æstetiske sprogaktiviteter kan være produktive, receptive, inter-
aktive eller medierende (se 4.4.4 nedenfor), og kan være mundtlige eller skriftlige.
De omfatter aktiviteter som:

• at synge (børnerim, folkesange, pop-sange osv.)
• at genfortælle eller genskrive historier osv.
• at lytte til, læse, skrive og fremsige litterære tekster (historier, rim osv.) herunder
audio-visuelle tekster, tegneserier, billedhistorier osv.

• at opføre skuespil med eller uden manuskript osv.
• at producere, modtage og fremføre litterære tekster, f.eks. læse og skrive tekster
(noveller, romaner, digte osv.) og fremføre og overvære/lytte til oplæsninger,
drama, opera osv.

Denne summariske gennemgang af, hvad der traditionelt har udgjort en vigtig – ofte
dominerende – del af moderne sprogundervisning i gymnasiet og i de videregående
uddannelser, kan virke ret afvisende; men det er ikke meningen. National og regional
litteratur udgør et vigtigt bidrag til den europæiske kulturarv, hvilket Europarådet
ser som ”en værdifuld fælles ressource, som skal beskyttes og udvikles”. Studiet af
litteratur tjener mange flere formål end de rent æstetiske, nemlig intellektuelle,
moralske og emotionelle, sproglige og kulturelle formål. Man må håbe, at litteratur-
lærere på alle niveauer kan finde mange afsnit i Referencerammen, som er relevante
i forhold til det, de beskæftiger sig med, og nyttige med henblik på at gøre deres mål
og metoder mere gennemskuelige.

87



4.4 Kommunikative sprogaktiviteter og -strategier

For at løse kommunikative opgaver må sprogbrugerne indgå i kommunikative sprogak-
tiviteter og anvende kommunikationsstrategier.
Mange kommunikative aktiviteter, såsom samtale og korrespondance, er interaktive;
dvs. at parterne skiftes til at være afsendere og modtagere, ofte i flere omgange.
I andre tilfælde som når noget talt sprog bliver optaget eller udsendt i radioen, eller
når skrevne tekster bliver udsendt eller udgivet, er afsenderne adskilte fra modta-
gerne, som de måske slet ikke kender, og som er ude af stand til at svare. I disse til-
fælde kan den kommunikative begivenhed betragtes som at sige, at skrive, at lytte
til eller at læse en tekst.
I de fleste tilfælde producerer sprogbrugeren som den talende eller skrivende sin
egen tekst for at udtrykke sine egne meninger. I andre tilfælde optræder han/hun
som en kommunikationskanal (ofte, men ikke nødvendigvis, på forskellige sprog) mel-
lem to eller flere personer, som af den ene eller anden grund ikke kan kommunikere
direkte med hinanden. Denne proces, mediering¸ kan være interaktiv eller ikke-
interaktiv.
Mange – hvis ikke de fleste – situationer indeholder en blanding af aktivitetstyper. I
sprogundervisningen i en skole f.eks. skal en lørner måske lytte til en lærers forkla-
ring, læse en lærebog indenad eller højt, interagere med andre i klassen i gruppe-
eller projektarbejde, skrive øvelser eller opgaver eller endda mediere, enten som en
læringsaktivitet eller for at hjælpe en anden elev.
Strategier er midler som sprogbrugeren anvender til at mobilisere og afveje sine res-
sourcer, til at aktivere færdigheder og procedurer, for at opfylde kravene til kommu-
nikation i en kontekst og for bedst muligt at løse den forhåndenværende opgave på
den mest fyldestgørende og ressourcebesparende måde afhængig af hans eller hendes
præcise formål. Man bør derfor ikke se kommunikationsstrategier som et udtryk for
mangel på kompetence – som en måde at kompensere for sproglige mangler eller mis-
lykket kommunikation på. Modersmålstalende anvender jævnligt kommunikations-
strategier af alle mulige slags (hvilket bliver taget op nedenfor), når strategien
passer til de kommunikative krav, der bliver stillet til dem.
Brugen af kommunikationsstrategier kan opfattes som anvendelsen af de metakogni-
tive principper: Før-planlægning, Udførelse, Overvågning og Reparationshandling
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke legende æstetiske anvendelser af sprog lørnerne vil have behov for at

kunne klare/bliver stand til at kunne klare/skal kunne klare.



(Pre-planning, Execution, Monitoring, Repair Action) i forhold til de forskellige slags
kommunikative aktiviteter: Reception, Interaktion, Produktion og Mediering. Ordet
”strategier” er blevet brugt på forskellig måde. Hvad der menes med det her, er valg
af en bestemt fremgangsmåde til at gøre kommunikationen så effektiv som muligt.
Færdigheder, som er en uundgåelig del af forståelsen eller artikulationen af det talte
eller skrevne ord (f.eks. opsplitningen af en strøm af lyd for at afkode den til en
kæde af ord, der bærer en propositionel betydning), bliver behandlet som færdighe-
der på et lavere niveau i relation til en passende kommunikativ proces (se afsnit 4.5).
Fremskridt i sprogtilegnelsen kommer mest tydeligt til udtryk i lørnerens færdighed i
at indgå i observerbare sprogaktiviteter og anvende kommunikationsstrategier. De er
derfor et praktisk grundlag for skalering af sprogfærdighed. Et forslag til skalering,
hvad angår forskellige aspekter af de aktiviteter og strategier, der tages op, bliver
fremlagt i dette kapitel.

4.4.1 Produktive aktiviteter og strategier
Produktive aktiviteter og strategier omfatter både tale- og skriveaktiviteter.

4.4.1.1 I mundtlig produktions- (tale-) aktiviteter producerer sprogbrugeren en
mundtlig tekst som modtages af én eller flere tilhørere. Eksempler på taleaktiviteter
omfatter:
• henvendelse til offentligheden (information, instruktion osv.)
• henvendelse til en tilhørerskare (taler ved offentlige møder, universitetsforelæs-
ninger, prædikener, underholdning, sportskommentarer, salgspræsentation osv.).

De kan f.eks. indebære:
• læse op af en skreven tekst;
• tale ud fra noter eller fra en skreven tekst eller visuelle hjælpemidler (diagrammer,
billeder, grafiske fremstillinger osv.);

• spille en indøvet rolle;
• holde en spontan tale;
• synge.

Der gives illustrerende skalaer for:
• Generel taleproduktion;
• Længere monolog: beskrive oplevelser;
• Længere monolog: fremlægge et synspunkt (f.eks. i en debat);
• Offentlige meddelelser;
• Henvende sig til en tilhørerskare.
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GENEREL MUNDTLIG PRODUKTION

C2 Kan producere klar, let flydende velstruktureret tale med en velfungerende
logisk struktur, som hjælper modtageren til at bemærke og huske afgørende
punkter.

C1 Kan give klare, detaljerede beskrivelser og præsentationer af komplekse
emner, herunder integrere underemner, udfolde særlige punkter og afrunde
med en passende konklusion.

B2 Kan give klare, systematisk udfoldede beskrivelser og præsentationer med
passende fremhævelse af afgørende punkter og relevante støttende detal-
jer.

Kan give klare, detaljerede beskrivelser og præsentationer inden for en bred
vifte af emner, der relaterer sig til hans/hendes interesseområder, herunder
udfolde og understøtte idéer med henvisning til baggrund og relevante
eksempler.

B1 Kan forholdsvis flydende gennemføre en enkel beskrivelse af ét ud af en
række emner inden for sit interesseområde, herunder fremlægge beskrivel-
sen som en fremadskridende række af punkter.

A2 Kan give en enkel beskrivelse og præsentation af personer, leve- og arbejds-
forhold, daglige rutiner, hvad man kan lide, og hvad man ikke bryder sig om
osv. som en kort række af enkle udtryk og sætninger, der er sat sammen til
en liste.

A1 Kan producere enkle, hovedsageligt isolerede udtryk om folk og steder.
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LÆNGERE MONOLOG: Beskrive oplevelser

C2 Kan give klare, let flydende, elaborerede og ofte mindeværdige beskrivel-
ser.

C1 Kan give klare, detaljerede beskrivelser af komplekse emner.
Kan give elaborerede beskrivelser og beretninger, herunder integrere under-
temaer, udfolde særlige punkter og afrunde med en passende konklusion.

B2 Kan give klare, detaljerede beskrivelser inden for en bred vifte af emner,
der relaterer sig til hans/hendes interesseområde.

B1 Kan give enkle beskrivelser inden for en række velkendte emner, der relate-
rer sig til hans/hendes interesseområde.
Kan rimeligt flydende give en enkel beretning eller beskrivelse af en frem-
adskridende række af punkter.
Kan give deltaljerede redegørelser for oplevelser, herunder beskrive følelser
og reaktioner.
Kan gengive detaljer om uforudsigelige hændelser, f.eks. en ulykke.
Kan gengive handlingen i en bog eller en film og beskrive sine reaktioner.
Kan beskrive drømme, håb og ambitioner.
Kan beskrive begivenheder, virkelige eller forestillede.
Kan berette en historie.

A2 Kan fortælle en historie eller beskrive noget i en enkel liste af punkter. Kan
beskrive hverdagsaspekter af sit miljø, f.eks. mennesker, steder, en ople-
velse fra arbejde eller studium.
Kan give korte, basale beskrivelser af begivenheder og aktiviteter.
Kan beskrive planer og arrangementer, vaner og rutiner, tidligere aktiviteter
og personlige oplevelser.
Kan anvende enkelt sprog til kort at beskrive og sammenligne genstande og
ejendele.
Kan forklare, hvad han/hun kan lide eller ikke bryder sig om ved noget.
Kan beskrive sin familie, leveforhold, uddannelsesmæssige baggrund, nuvæ-
rende eller tidligere job.
Kan beskrive mennesker, steder og ejendele med enkle udtryk.

A1 Kan beskrive sig selv, hvad han/hun arbejder med, og hvor han/hun bor.



Note: Deskriptorerne på denne under-skala er ikke blevet empirisk kalibreret.
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LÆNGERE MONOLOG: Fremlægge et synspunkt (f.eks. i en debat)

C2 Ingen deskriptorer er tilgængelige

C1 Ingen deskriptorer er tilgængelige

B2 Kan udfolde et argument systematisk med passende fremhævelse af afgø-
rende punkter og med relevante understøttende detaljer.

Kan udfolde et klart argument, herunder i et vist omfang udvide og under-
støtte sine synspunkter med underordnede punkter og relevante eksempler.
Kan konstruere en kæde af begrundede argumenter.
Kan forklare et synspunkt om et aktuelt emne, herunder gøre rede for for-
dele og ulemper ved forskellige valgmuligheder.

B1 Kan udfolde et argument godt nok til at andre kan følge ham/hende uden
vanskeligheder det meste af tiden.

A2 Ingen deskriptorer er tilgængelige

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige

OFFENTLIGE MEDDELELSER

C2 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

C1 Kan give meddelelser flydende, næsten uden besvær, herunder anvende
betoning og intonation til at videregive betydningsnuancer præcist.

B2 Kan give meddelelser om de fleste almene emner med en vis grad af klarhed,
fluency og spontanitet, således at den lyttende ikke skal anstrenge sig eller
besvære sig.

B1 Kan give korte, forberedte meddelelser om et emne, der har med hverda-
gens tildragelser inden for hans/hendes område at gøre, og som til trods for
en mulig meget fremmed betoning og intonation ikke desto mindre er for-
ståelige.

A2 Kan give meget korte, forberedte meddelelser om et forudsigeligt og ind-
lært indhold, som er forståelige for lyttende, der er indstillet på at koncen-
trere sig.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.



Note: Deskriptorerne på denne underskala er blevet udviklet ved at kombinere elementer af
deskriptorer fra andre skalaer.
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HENVENDE SIG TIL EN TILHØRERSKARE

C2 Kan præsentere et komplekst emne på en overbevisende og velartikuleret
måde for en tilhørerskare, der ikke har kendskab til emnet, herunder struk-
turere og tilpasse det, der siges, til tilhørernes behov på en fleksibel måde.
Kan håndtere vanskelige og endog fjendtligt indstillede spørgsmål.

C1 Kan give en klar, velstruktureret præsentation af et komplekst emne, herun-
der i et vist omfang udfolde og understøtte synspunkter med underordnede
punkter, begrundelser og relevante eksempler.
Kan håndtere tilråb godt, herunder svare spontant og næsten uden besvær.

B2 Kan give en klar, systematisk udfoldet præsentation med fremhævelse af
afgørende punkter og relevante understøttende detaljer.
Kan spontant afvige fra en forberedt tekst og følge op på interessante punk-
ter, der bliver rejst fra medlemmer af tilhørerskaren, herunder ofte udvise
bemærkelsesværdig fluency og udtryksfærdighed.

Kan give en klar, forberedt præsentation, herunder give argumenter til
støtte for eller imod et bestemt synspunkt og angive fordele og ulemper ved
forskellige valgmuligheder.
Kan reagere på en række opfølgende spørgsmål med en grad af fluency og spon-
tanitet, der ikke volder hverken ham/hende eller tilhørerskaren besvær.

B1 Kan give en forberedt direkte præsentation af et velkendt emne inden for
hans/hendes område, som er klar nok til, at man kan følge den uden besvær det
meste af tiden, og hvor hovedpunkterne bliver forklaret nogenlunde præcist.
Kan reagere på opfølgende spørgsmål, men kan være nødt til at bede om, at
de bliver gentaget i tilfælde af hurtig tale.

A2 Kan give en kort forberedt præsentation af et emne, der vedrører hans/hen-
des hverdagsliv, give korte begrundelser for og forklaringer på holdninger,
planer og handlinger.
Kan klare et begrænset antal direkte opfølgende spørgsmål.

Kan give en kort forberedt, basal præsentation af et velkendt emne.
Kan svare på direkte opfølgende spørgsmål, hvis han/hun kan bede om gen-
tagelse, og en vis hjælp til formulering af svaret.

A1 Kan læse en meget kort, forberedt udtalelse – f.eks. introduktion af en
taler, udbringe en skål.



4.4.1.2 I skriftlige produktions- (skrive-) aktiviteter producerer sprogbrugeren som
skrivende en skriftlig tekst, der modtages af en læserskare bestående af én eller
flere læsere.

Eksempler på skriveaktiviteter omfatter:
• udfylde formularer og spørgeskemaer;
• skrive artikler til tidsskrifter, aviser, nyhedsbreve osv.;
• producere plakater til fremvisning;
• skrive rapporter, memoranda osv.;
• tage noter til senere brug;
• skrive beskeder efter diktat;
• skrive kreative og skønlitterære tekster;
• skrive personlige breve eller forretningsbreve osv.

Eksemplificerende skalaer gives for:
• Generel skriftlig produktion;
• Kreativ skrivning;
• Rapporter og essays.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• i hvilket område af mundtlige produktionsaktiviteter (tale) lørneren vil have

behov for at kunne indgå/bliver i stand til at indgå/skal kunne indgå.

ALMEN SKRIFTLIG PRODUKTION

C2 Kan skrive klare, let flydende, komplekse tekster i en passende og velfunge-
rende stil og med en logisk struktur, der hjælper læseren til at finde de
afgørende punkter.

C1 Kan skrive klare, velstrukturerede tekster om komplekse emner, herunder
understrege de relevante hovedpunkter, i et vist omfang udfolde og under-
støtte synspunkter med understøttende punkter, begrundelser og relevante
eksempler og afrunde med en passende konklusion.

B2 Kan skrive klare, detaljerede tekster om en række forskellige emner, der
relaterer sig til hans/hendes interesseområder, herunder sammenfatte og
vurdere informationer og argumenter fra en række kilder.



Note: Deskriptorerne i denne skala og på de to følgende underskalaer (Kreativ Skrivning; Rap-
porter og Essays) er ikke blevet empirisk kalibrerede med målemodellen. Deskriptorerne
for disse tre skalaer er derfor blev udviklet ved at forbinde elementer af deskriptorer fra
andre skalaer.
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B1 Kan skrive ukomplicerede sammenhængende tekster om en række velkendte
emner inden for sit interesseområde ved at sammenkæde en række kortere
enkeltelementer til en sammenhængende sekvens.

A2 Kan skrive en række enkle udtryk og sætninger, der er knyttet sammen med
enkle forbindere som ‘og’, ‘men’ og ’fordi’.

A1 Kan skrive enkle isolerede udtryk og sætninger.

KREATIV SKRIVNING

C2 Kan skrive klare, let flydende og meget fængslende historier om og beskri-
velser af oplevelser i en stil, der passer til den valgte genre.

C1 Kan skrive klare, detaljerede, velstrukturerede og udfoldede beskrivelser og
skønlitterære tekster i en overbevisende, personlig, naturlig stil, der er
passende i forhold til den forestillede læser.

B2 Kan skrive klare, detaljerede beskrivelser af virkelige eller fiktive begiven-
heder og oplevelser, herunder markere forbindelsen mellem idéer i en klar
sammenhængende tekst og følge de etablerede konventioner for den pågæl-
dende genre.

Kan skrive klare, detaljerede beskrivelser om en række forskellige emner,
der relaterer sig til hans/hendes interesseområde.
Kan skrive en anmeldelse af en film, en bog eller et skuespil.

B1 Kan skrive ukomplicerede, deltaljerede beskrivelser af velkendte emner
inden for hans/hendes interesseområde.
Kan skrive beretninger om oplevelser, herunder beskrive følelser og reaktio-
ner i en enkel sammenhængende tekst.
Kan skrive en beskrivelse af en begivenhed, en nylig rejse – virkelig eller fiktiv.
Kan fortælle en historie.
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A2 Kan skrive om hverdagsaspekter fra sit miljø, f.eks. personer, steder,
arbejds- eller studieoplevelser i sammenhængende sætninger.
Kan skrive meget korte, basale beskrivelser af begivenheder, tidligere akti-
viteter og personlige oplevelser.

Kan skrive en række enkle udtryk og sætninger om sin familie, sine levefor-
hold, sin uddannelsesmæssige baggrund, sit nuværende eller forrige job.
Kan skrive korte, enkle skønlitterære biografier og enkle digte om mennesker.

A1 Kan skrive enkle udtryk og sætninger om sig selv og fiktive mennesker, hvor
de bor, og hvad de gør.

RAPPORTER OG ESSAYS

C2 Kan producere klare, let flydende, komplekse rapporter, artikler og essays,
som fremlægger en sag eller giver en kritisk vurdering af forslag eller litte-
rære værker.
Kan skabe en passende og velfungerende logisk struktur, som hjælper læse-
ren med at finde afgørende punkter.

C1 Kan skrive klare, velstrukturerede redegørelser om komplekse emner, herun-
der understrege de relevante hovedpunkter.
Kan i et vist omfang udfolde og støtte synspunkter med underpunkter,
begrundelser og relevante eksempler.

B2 Kan skrive et essay eller en rapport, som systematisk udfolder et argument
med passende understregning af afgørende punkter og relevante understøt-
tende detaljer.
Kan vurdere forskellige idéer til eller løsninger på et problem.

Kan skrive et essay eller en rapport, der udfolder et argument, herunder
argumentere til støtte for eller imod et bestemt synspunkt og forklare for-
dele og ulemper ved forskellige valgmuligheder.
Kan sammenfatte informationer og argumenter fra et antal kilder.



4.4.1.3 Produktionsstrategier indebærer en mobilisering af ressourcer, herunder en
afbalanceret brug af forskellige ressourcer – ved at udnytte styrker og underspille
svagheder – for at afpasse de tilgængelige ressourcer til opgavens art. Interne res-
sourcer bliver aktiveret, hvilket muligvis indebærer bevidst forberedelse (Afprøv-
ning), kalkulering af effekten af forskellige stile, diskursstrukturer og formuleringer
(Tage hensyn til hvem tilhørerskaren er), slå ting op eller få assistance, når der er
tale om mangler (Lokalisere ressourcer). Når adækvate ressourcer ikke er blevet
mobiliseret eller lokaliseret, kan det være tilrådeligt for sprogbrugeren at satse på
en mere beskeden udgave af sprogaktiviteten, f.eks. skrive et postkort i stedet for et
brev; på den anden side kan han eller hun efter at have lokaliseret passende støtte
vælge at gøre det modsatte – nemlig opgradere aktiviteten (Aktivitetsjustering). På
tilsvarende måde kan en lørner/en sprogbruger, der ikke har tilstrækkelige ressour-
cer, blive nødt til at gå på kompromis med, hvad han eller hun egentlig ønskede at
udtrykke for at tilpasse det til de tilgængelige sproglige midler; omvendt kan yderli-
gere sproglig støtte – som måske senere er til rådighed i forbindelse med udformnin-
gen af et nyt udkast – sætte ham/hende i stand til at være mere ambitiøs, hvad angår
udformningen og fremstillingen af sine tanker (Justering af budskabet).

De måder, hvorpå sprogbrugeren nedtrapper sine ambitioner, så de passer til
hans/hendes ressourcer og sikrer en vellykket kommunikation inden for et mere
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B1 Kan skrive korte, enkle essays om emner af interesse.
Kan sammenfatte, rapportere om og give sin mening om en samling af faktu-
elle informationer om velkendte rutineprægede og ikke-rutineprægede for-
hold inden for sit område med nogen sikkerhed.

Kan skrive meget korte rapporter i et standardiseret konventionelt format,
som videregiver rutineprægede faktuelle informationer og angiver grunde
til handling.

A2 Ingen deskriptorer er tilgængelige

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• til hvilke formål lørneren vil have behov for at/vil blive i stand til at/skal

kunne indgå i hvilke skriveaktiviteter.



begrænset område, er blevet beskrevet som Undgåelsesstrategier; at øge sine ambi-
tioner og finde måder at klare sig på er blevet beskrevet som Præstationsstrategier.
Ved at bruge præstationsstrategier vælger sprogbrugeren en positiv tilgang med de
ressourcer, han eller hun har: at indkedse eller overgeneralisere med enklere sprog,
omskrive eller beskrive aspekter af, hvad han eller hun ønsker at sige, endog at
”fremmedsprogsgøre” L1- (førstesprogs-) udtryk (Kompensere); bruge let tilgænge-
ligt præfabrikeret sprog, som han eller hun føler sig sikker på – ”øer af sikkerhed” –
at skabe trædesten gennem det, der for sprogbrugeren er en ny situation eller et nyt
begreb, som han eller hun ønsker at udtrykke (Bygge på forhåndsviden), eller bare
gøre et forsøg med, hvad han eller hun kan halvvejs huske og tænker måske virker
(Afprøve). Om sprogbrugeren er bevidst om at kompensere, skøjte hen over tynd is
eller bruge sproget forsøgsvis eller ej, så giver feedback i form af ansigtsudtryk,
gestik eller efterfølgende bidrag til samtalen ham eller hende mulighed for at over-
våge hvor vellykket kommunikationen er (Overvågningssucces). Desuden kan sprog-
brugeren især i ikke-interaktive aktiviteter (f.eks. holde et oplæg, skrive en rapport)
bevidst overvåge sin sprogproduktion lingvistisk såvel som kommunikativt, opdage
smuttere og tilbagevendende fejl og rette dem (Selv-korrektion).

• Planlægning Indøve;
Lokalisere ressourcer;
Overveje tilhørerskare;
Justere aktiviteten;
Justere budskabet.

• Udførelse Kompensere;
Bygge på forhåndsviden;
Afprøve.

• Evaluere Overvåge succes.
• Reparation Foretage selv-korrektion.

Der gives eksemplificerende skalaer for:
• Planlægning;
• Kompensering;
• Overvågning og reparation.
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PLANLÆGNING

C2 Som B2

C1 Som B2

B2 Kan planlægge, hvad der skal siges, og hvilke sproglige midler det skal siges
med, herunder overveje effekten på modtageren/modtagerne.

B1 Kan indøve og afprøve nye sproglige kombinationer og udtryk, herunder
opfordre til feedback.

Kan finde ud af, hvordan man kommunikerer de væsentligste pointer i det,
man ønsker at komme igennem med, herunder udnytte alle tilgængelige res-
sourcer og begrænse budskabet til det, som han/hun kan genkalde sig, eller
finde sproglige midler til at udtrykke det med.

A2 Kan genkalde sig og indøve et passende sæt af udtryk fra sit repertoire.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

KOMPENSERING

C2 Kan erstatte et ord, han/hun ikke kan genkalde sig, med et tilsvarende
udtryk på en så flydende måde, at det knapt bemærkes.

C1 Som B2+

B2 Kan bruge omskrivning til at dække over huller i ordforråd og struktur.

B1 Kan definere træk ved noget konkret, som han/hun ikke kan huske ordet for.
Kan gengive betydning ved nærmere at bestemme et ord, der betyder noget
lignende (f.eks. en lastbil til mennesker = bus).

Kan bruge et ukompliceret ord, der betyder noget lignende det begreb,
han/hun ønsker at gengive, og opfordre til ’korrektion’.
Kan fremmedsprogsgøre et ord fra sit modersmål og bede om bekræftelse.

A2 Kan bruge et upræcist ord fra sit repertoire og brug gestik til at gøre klart,
hvad han/hun ønsker at sige.

Kan identificere, hvad han/hun mener ved at pege på det (f.eks. ’Jeg vil
godt have sådan én, tak’.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.



4.4.2 Receptive aktiviteter og strategier

Disse omfatter lytte- og læseaktiviteter.

4.4.2.1 I auditive receptive (lytte-) aktiviteter modtager og bearbejder sprogbruge-
ren som lyttende et mundtligt input, der er produceret af én eller flere talende. Lyt-
teaktiviteter omfatter:
• lytte til offentlige bekendtgørelser (informationer, instruktioner, advarsler osv.);
• lytte til medier (radio, tv, optagelser, biograf);
• lytte som medlem af et publikum (teater, offentlige møder, offentlige forelæsnin-
ger, underholdning osv.);

• lytte til samtaler, som man uforvarende kommer til at lytte til osv.

I hvert enkelt tilfælde kan sprogbrugeren lytte:
• efter hovedindholdet;
• efter specifikke oplysninger;
• efter en detaljeret forståelse;
• efter det, der er underforstået, osv.
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OVERVÅGNING OG REPARATION

C2 Kan gå tilbage til en fejl og omstrukturere det sagte så ubesværet, at sam-
talepartneren næsten ikke bemærker det.

C1 Kan gå tilbage, når han/hun støder på en vanskelighed og omformulere,
hvad han/hun ønsker at sige uden helt at afbryde den flydende tale.

B2 Kan korrigere smuttere og fejl, hvis han/hun bliver bevidst om dem, eller
hvis de har ført til misforståelser.
Kan notere sig sine genkommende fejl og bevidst overvåge sin tale med hen-
blik på at finde den/dem.

B1 Kan korrigere sammenblandinger af tider og udtryk, som fører til misforstå-
elser, forudsat at samtalepartneren angiver, at der er et problem.

Kan bede om bekræftelse af, at en anvendt form er korrekt.
Kan begynde forfra og anvende en anden taktik, når kommunikationen bry-
der sammen.

A2 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.



Der gives eksemplificerende skalaer for:
• Generel lytteforståelse;
• Forståelse af interaktion mellem modersmålstalende;
• Lytte som medlem af et live publikum;
• Lytte til bekendtgørelser og instruktioner;
• Lytte til lydmedier og optagelser.
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GENEREL LYTTEFORSTÅELSE

C2 Har ingen problemer med at forstå nogen form for talt sprog – uanset om
det er live eller udsendt via medier – fremsagt med hurtig modersmålsta-
lende hastighed.

C1 Kan forstå tilstrækkeligt til at følge længerevarende tale om abstrakte og
komplekse emner, der ligger uden for områder, som han/hun har kendskab
til, selvom han/hun kan være nødt til at få enkelte detaljer bekræftet, især
hvis accenten er ukendt.

B2 Kan forstå standard talesprog, live eller udsendt via medier, både om
bekendte og ukendte emner, som man normalt møder i sit personlige,
sociale, uddannelsesmæssige og erhvervsfaglige liv. Kun ekstrem baggrunds-
støj, inadækvat diskursiv struktur og/eller idiomatisk sprogbrug har indfly-
delse på færdigheden i at forstå.

Kan forstå hovedpointerne i propositionelt og lingvistisk kompleks talt sprog
både om konkrete og abstrakte emner, der bliver fremsagt på en standard-
dialekt, herunder tekniske diskussioner, der ligger inden for hans/hendes
specialistområde.

B1 Kan forstå ukompliceret faktuel information om emner, der relaterer sig til
hverdag og arbejde, herunder identificere både generelle meddelelser og
specifikke detaljer, forudsat at det, der bliver sagt, er tydeligt artikuleret
med en almindeligvis velkendt accent.

Kan forstå hovedpunkter i tydelig standardtale om velkendte emner, man
jævnligt møder på arbejde, i skolen, i fritiden osv., herunder korte fortæl-
lende passager.
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A2 Kan forstå tilstrækkeligt til at imødekomme behov af konkret art, forudsat
at det, der bliver sagt, er artikuleret tydeligt og langsomt.

Kan forstå vendinger og udtryk, der relaterer sig til det mest umiddelbart
påtrængende (f.eks. meget basale personlige og familiemæssige informatio-
ner, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse), forudsat at det, der bliver sagt,
er artikuleret tydeligt og langsomt.

A1 Kan følge talt sprog, som bliver artikuleret meget langsomt og omhyggeligt,
med lange pauser, der gør det muligt for ham/hende at afkode betydningen.

FORSTÅELSE AF INTERAKTION MELLEM MODERSMÅLSTALENDE

C2 Som C1

C1 Kan med lethed følge komplekse interaktioner mellem tredjeparter i grup-
pediskussion og -debat, endog om abstrakte, komplekse emner, man ikke har
kendskab til.

B2 Kan følge med i livlig konversation mellem modersmålstalende.

Kan med noget besvær fange meget af det, der bliver sagt omkring
ham/hende, men kan finde det vanskeligt at deltage effektivt i en diskussion
med flere modersmålstalende, som ikke på nogen måde modificerer deres
sprog.

B1 Kan i almindelighed følge hovedpunkterne i længere diskussioner omkring én,
forudsat at det, der bliver sagt, er tydeligt artikuleret på en standarddialekt.

A2 Kan i almindelighed identificere emner for en diskussion, der finder sted
omkring én, når den føres langsomt og tydeligt.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.
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LYTTE SOM MEDLEM AF ET LIVE PUBLIKUM

C2 Kan følge en specialiseret forelæsning eller et specialiseret oplæg, hvor der an-
vendes mange dagligdags udtryk, regional sprogbrug og ukendt terminologi.

C1 Kan følge de fleste forelæsninger, diskussioner og debatter forholdsvis let.

B2 Kan følge hovedindholdet af forelæsninger, foredrag og andre former for
uddannelsesmæssige/erhvervsmæssige oplæg, som er propositionelt og ling-
vistisk komplekse.

B1 Kan følge en forelæsning eller et foredrag inden for ens eget specialistom-
råde, forudsat at emnet er bekendt og fremstillingen let tilgængelig og klart
struktureret.

Kan i hovedtræk følge let tilgængelige korte foredrag om velkendte emner,
forudsat at de bliver fremsagt i tydeligt artikuleret standardtalesprog.

A2 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

LYTTE TIL BEKENDTGØRELSER OG INSTRUKTIONER

C2 Som C1

C1 Kan uddrage specifik information fra offentlige meddelelser, der er af dårlig
kvalitet og lydligt forvrænget, f.eks. på en station, et sportsstadion osv.
Kan forstå kompleks teknisk information, såsom betjeningsvejledninger, spe-
cifikationer for kendte produkter og tjenesteydelser.

B2 Kan forstå bekendtgørelser og meddelelser om konkrete og abstrakte emner,
der siges på standarddialekt ved normal hastighed.

B1 Kan forstå simple tekniske informationer, så som betjeningsvejledninger for
hverdagsudstyr. Kan følge detaljerede anvisninger.

A2 Kan fange hovedpointen i korte, klare, simple meddelelser og bekendtgørelser.

A1 Kan forstå instruktioner, der omhyggeligt henvender sig til én, og følge
korte, simple anvisninger.



104

LYTTE TIL LYDMEDIER OG OPTAGELSER

C2 Som C1

C1 Kan forstå en bred vifte af optaget og medieudsendt auditivt materiale, her-
under materiale hvori der anvendes ikke-standard sprogbrug, og identificere
finere detaljer, herunder implicitte holdninger og relationer mellem de
talende.

B2 Kan forstå optagelser på standarddialekt, som det er sandsynligt, at man
kommer ud for i sit sociale, professionelle eller uddannelsesmæssige liv, og
kan identificere de talendes synspunkter og holdninger såvel som informa-
tionsindholdet.

Kan forstå de fleste radiodokumentarer og det meste af det øvrige optagede
eller medieudsendte auditive materiale, der bliver fremsagt på standarddia-
lekt, og kan identificere den talendes sindsstemning, tonefald osv.

B1 Kan forstå informationsindholdet af det meste af det optagne og medie-
udsendte auditive materiale om emner af personlig interesse, fremsagt i
tydeligt standardtalesprog.

Kan forstå hovedpunkterne i radioens nyhedsudsendelser og mere ukompli-
ceret optaget materiale om bekendte emner, fremsagt relativt langsomt og
tydeligt.

A2 Kan forstå og uddrage de væsentligste informationer af korte, optagede pas-
sager, der handler om forudsigelige hverdagsemner, som fremsiges langsomt
og tydeligt.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• i hvilken vifte af input lørneren får brug for at være/bliver i stand til at

være/skal kunne være lyttende;
• med hvilke formål lørneren kommer til at lytte til input;
• hvilke typer af lytteaktiviteter lørneren vil indgå i.



4.4.2.2 I visuelle receptive (læse-) aktiviteter modtager og bearbejder sprogbru-
geren som læser input, der består af tekster produceret af én eller flere skribenter.
Eksempler på læseaktiviteter omfatter:
• at læse med henblik på generelt at orientere sig;
• at læse med henblik på at få informationer, f.eks. ved at bruge opslagsværker;
• at læse og følge instruktioner;
• at læse for fornøjelsens skyld.

Sprogbrugeren kan læse:
• for at forstå hovedindholdet;
• for at få specifikke oplysninger;
• får at få en detaljeret forståelse;
• for at forstå det, der er underforstået, osv.

Der gives eksemplificerende skalaer for:
• Generel læseforståelse;
• Læse korrespondance;
• Læse for at orientere sig;
• Læse for at få informationer og argumenter;
• Læse instruktioner.
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GENEREL LÆSEFORSTÅELSE

C2 Kan forstå og kritisk tolke praktisk taget alle former for skriftsprog, herun-
der abstrakte, strukturelt komplekse eller meget hverdagssproglige litte-
rære og ikke-litterære tekster.
Kan forstå en bred vifte af lange og komplekse tekster, herunder forstå fine
stilforskelle og implicit såvel som eksplicit betydning.

C1 Kan i detaljer forstå længere, komplekse tekster, uanset om de relaterer sig
til hans/hendes eget specialistområde, forudsat at han/hun har mulighed
for at genlæse vanskelige afsnit.

B2 Kan læse med en høj grad af selvstændighed, herunder tilpasse læsemåde og
læsehastighed til forskellige tekster og formål samt selektivt anvende pas-
sende informationskilder. Har et bredt aktivt læse-ordforråd, men kan have
nogen vanskelighed med lavfrekvente udtryk.
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B1 Kan læse letforståelig sagprosa om emner, der relaterer sig til hans/hendes
videns- og interesseområde med et tilfredsstillende forståelsesniveau.

A2 Kan forstå korte, simple tekster om kendte emner af konkret art, som består
af højfrekvent hverdags- og jobrelateret sprog.

Kan forstå korte, ukomplicerede tekster, der indeholder et højfrekvent ord-
forråd, herunder en vis del fælles internationale ord.

A1 Kan forstå meget korte, ukomplicerede tekster med et enkelt udtryk ad gan-
gen, herunder få fat i kendte navne, ord og basale udtryk samt genlæse, hvis
det er nødvendigt.

LÆSE KORRESPONDANCE

C2 Som C1

C1 Kan forstå enhver form for korrespondance med lejlighedsvis brug af ordbog.

B2 Kan læse korrespondance, der vedrører hans/hendes interesseområde, og
kan hurtigt få fat på den væsentlige betydning.

B1 Kan forstå beskrivelser af begivenheder, følelser og ønsker i personlige
breve godt nok til at kunne korrespondere regelmæssigt med en penneven.

A2 Kan forstå basale typer af normale rutinebreve og faxer (forespørgsler,
ordrer, bekræftelsesbreve osv.) om kendte emner.

Kan forstå korte enkle personlige breve.

A1 Kan forstå korte, enkle beskeder på postkort.

LÆSE FOR AT ORIENTERE SIG

C2 Som B2

C1 Som B2

B2 Kan hurtigt skanne lange og komplekse tekster igennem , herunder lokali-
sere relevante detaljer.
Kan hurtigt identificere indholdet i og relevansen af nyheder, artikler og
rapporter om en bred vifte af professionelle emner, herunder afgøre om en
nærlæsning er umagen værd.
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B1 Kan skanne længere tekster for at lokalisere ønskede informationer og kan
hente informationer fra forskellige dele af en tekst eller fra forskellige tek-
ster for at udføre en bestemt opgave.

Kan finde og forstå relevante informationer i materiale fra hverdagen, så
som breve, brochurer og korte officielle dokumenter.

A2 Kan finde specifikke, forudsigelige informationer i ukompliceret hverdags-
materiale, såsom reklamer, programmer, menuer, oversigter og køreplaner.
Kan lokalisere specifikke informationer i lister og isolere de ønskede infor-
mationer (f.eks. bruge ”De Gule Sider” for at finde en servicemand eller en
handlende).
Kan forstå skilte og notitser fra hverdagen: på offentlige steder, så som
gader, restauranter, jernbanestationer; på arbejdspladser, såsom anvisnin-
ger, instruktioner, advarsler.

A1 Kan genkende kendte navne, ord og meget basale udtryk og enkle notitser i
de fleste hverdagssituationer.

LÆSE FOR AT FÅ INFORMATIONER OG ARGUMENTER

C2 Som C1

C1 Kan i detaljer forstå en bred vifte af længere, komplekse tekster, som man
kan støde på i sit sociale, professionelle og uddannelsesmæssige liv, herun-
der identificere finere detaljer som holdninger og underforståede såvel som
eksplicit fremsatte meninger.

B2 Kan indhente informationer, idéer og meninger fra højt specialiserede kilder
inden for ens vidensområde.
Kan forstå specialiserede artikler uden for ens vidensområde, forudsat at
han/hun nu og da kan bruge en ordbog for at bekræfte sin tolkning af termi-
nologi.

Kan forstå artikler og rapporter, der drejer sig om aktuelle problemer, hvori
skribenterne indtager bestemte positioner eller synspunkter.
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B1 Kan identificere hovedkonklusionerne i argumentative tekster, hvor syns-
punkterne kommer klart frem.
Kan genkende argumentationsformen i behandlingen af det fremlagte emne,
dog ikke nødvendigvis i detaljer.

Kan genkende betydningsfulde pointer i letlæselige avisartikler om kendte
emner.

A2 Kan identificere specifikke informationer i forholdsvis enkelt skrevet mate-
riale, som han/hun kommer ud for, så som breve, brochurer og korte avisar-
tikler, der beskriver begivenheder.

A1 Kan få en idé om indholdet af forholdsvis enkelt informationsmateriale og
korte enkle beskrivelser, især hvis der er visuel støtte.

LÆSE INSTRUKTIONER

C2 Som C1

C1 Kan i detaljer forstå længere, komplekse instruktioner til en ny maskine
eller procedure, uanset om instruktionerne vedrører hans/hendes eget spe-
cialistområde, forudsat at han/hun har mulighed for at genlæse vanskelige
afsnit.

B2 Kan forstå længere, komplekse instruktioner inden for ens vidensområde,
herunder detaljer om betingelser og advarsler, forudsat at han/hun har
mulighed for at genlæse vanskelige afsnit.

B1 Kan forstå klart skrevne, ukomplicerede instruktioner til noget udstyr.

A2 Kan forstå regulativer, for eksempel vedrørende sikkerhed, når det er
udtrykt i enkelt sprog.

Kan forstå enkle instruktioner til udstyr, man møder i hverdagen – så som en
offentlig telefon.

A1 Kan følge korte, ukomplicerede skrevne anvisninger (f.eks. at gå fra X til Y).



4.4.2.3 I audio-visuel reception modtager sprogbrugeren samtidig et auditivt og et
visuelt input. Sådanne aktiviteter omfatter:
• følge en tekst, mens den bliver læst op;
• se tv, video eller en film med undertitler;
• anvende ny teknologi (multimedier, CD ROM osv.)

Der gives en eksemplificerende skala for at se tv og film:

109

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• til hvilke formål lørneren får brug for at/bliver i stand til at/skal være i stand

til at læse;
• hvilke typer af tekster lørneren får brug for at/bliver i stand til at/skal være i

stand til at læse.

SE TV OG FILM

C2 Som C1

C1 Kan følge med i film, hvori der anvendes en betragtelig mængde slang og
idiomatisk sprogbrug.

B2 Kan forstå de fleste tv-nyheder og programmer om aktuelle begivenheder.
Kan forstå dokumentarudsendelser, live interviews, talkshows, skuespil og
de fleste film på standarddialekt.

B1 Kan forstå en stor del af mange tv-programmer om emner af personlig inter-
esse, så som interviews, korte foredrag og nyhedsreportager, når der bliver
talt forholdsvis langsomt og tydeligt.

Kan følge med i mange film, hvori handlingen for en stor dels vedkommende
bæres oppe af visuelle effekter og action, og hvori der bliver talt et tydeligt
og ukompliceret sprog.
Kan få fat på hovedpointerne i tv-programmer om kendte emner, når der
tales forholdsvis langsomt og tydeligt.

A2 Kan identificere hovedpunkterne i tv-nyheder om begivenheder, ulykker
osv., hvor det visuelle støtter kommentaren.

Kan følge med i skift fra én aktuel nyhed på tv til en anden, og danne sig en
forestilling om hovedindholdet.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.



4.4.2.4 Receptionsstrategier omfatter identificering af konteksten og den viden om
verden, der er relevant i forhold til den, herunder aktivering af, hvad der anses for at
være passende kognitive skabeloner. Disse skabeloner skaber igen forventninger til
organiseringen og indholdet af det, der kommer bagefter (Rammesætning). I forbin-
delse med denne receptive aktivitet bliver ”stikord”, der er identificeret i den sam-
lede kontekst (lingvistiske og ikke-lingvistiske), og forventninger til denne kontekst,
der udgøres af relevante skabeloner, brugt til at opbygge en repræsentation af den
betydning, der bliver udtrykt, og en hypotese om den kommunikative intention, der
ligger bag. Gennem en gradvis tilnærmelse bliver åbenbare og mulige huller i budska-
bet udfyldt for at sætte kød på betydningsrepræsentationen, og betydningen af bud-
skabet og dets bestanddele bliver udledt (Udledning). De huller, der bliver udfyldt
gennem udledning, kan for den talendes/skrivendes vedkommende være opstået på
grund af lingvistiske begrænsninger, vanskelige receptive forhold, mangel på tilknyt-
tet viden eller på grund af formodet bekendthed, forblommede udtryk, underdrivelse
eller fonetisk reduktion. Anvendeligheden af den model, som man er nået frem til gen-
nem denne proces, bliver tjekket med de indkommende med-tekstuelle og kontek-
stuelle nøgler for at se, om de passer med den aktiverede skabelon – den måde hvorpå
man tolker situationen (Hypoteseafprøvning). I tilfælde af at der ikke er et match,
vender man tilbage til trin ét (Rammesætning) i eftersøgningen af en alternativ ska-
belon, der bedre vil kunne forklare de indkommende stikord (Revidering af hypotese).

• Planlægning: Rammesætning (udvælgelse af mentalt sæt, aktivering af skabeloner,
opstilling af forventninger).

• Udførelse: Identificering af ’stikord’ og udledning ud fra dem.
• Evaluering: Hypotese-afprøvning: sammenholde ’stikord’ med skabeloner.
• Reparation: Revision af hypoteser.

Der gives en eksemplificerende skala:
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IDENTIFICERE OG UDLEDE (Talt & Skrevet sprog)

C2 Som C1

C1 Har færdighed i at anvende kontekstuelle, grammatiske og leksikalske nøg-
ler til at udlede holdning, sindsstemninger og hensigter og forudse, hvad der
følger.

B2 Kan anvende en række strategier til at opnå forståelse, herunder lytte efter
hovedpunkter; tjekke forståelse ved at benytte kontekstuelle nøgler.



4.4.3 Interaktive aktiviteter og strategier

4.4.3.1 Mundtlig interaktion

I interaktive aktiviteter optræder sprogbrugeren skiftevis som den talende og den lyt-
tende med én eller flere samtalepartnere for ved fælles hjælp gennem en betyd-
ningsforhandling, der foregår i overensstemmelse med samarbejdsprincippet, at
konstruere en struktureret samtale.

Receptions- og produktionsstrategier anvendes konstant i interaktionen. Der anven-
des også forskellige klasser af kognitive strategier og samarbejdsstrategier (også kal-
det diskursstrategier og samarbejdsstrategier), der har til formål at styre
samarbejdet og interaktionen. Disse strategier omfatter turtagning (turntaking) og
turgivning (turngiving), rammesætning af emnet og etablering af en måde at gribe
emnet an på, foreslå og vurdere løsninger, rekapitulere og opsummere den pointe,
man er nået frem til, og mediere i en konflikt.

Eksempler på interaktive aktiviteter omfatter:
• transaktioner
• uformel samtale
• uformel diskussion
• formel diskussion
• debat
• interview
• forhandling
• fælles planlægning
• praktisk målrettet samarbejde
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B1 Kan identificere ukendte ord ud fra konteksten om emner, der er relateret
til hans/hendes vidensområde og interesser. Kan slutte sig til betydningen af
sporadisk forekommende ukendte ord ud fra konteksten og udlede betydnin-
gen af sætninger, forudsat at det emne, der diskuteres, er bekendt.

A2 Kan anvende en forestilling om den overordnede betydning af korte tekster
og ytringer om hverdagsemner af konkret art til at udlede den sandsynlige
betydning af ukendte ord fra konteksten.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.



Der gives eksemplificerende skalaer for:
• Generel mundtlig interaktion
• Forstå en modersmålstalende samtalepartner
• Samtale
• Uformel diskussion
• Formelle diskussioner og møder
• Målrettet samarbejde
• Transaktioner for at få varer og tjenesteydelser
• Informationsudveksling
• Interviewe og blive interviewet
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GENEREL MUNDTLIG INTERAKTION

C2 Har god beherskelse af idiomatiske udtryk og udtryk fra dagligsprog med
bevidsthed om konnotative betydningsniveauer. Kan udtrykke finere betyd-
ningsnuancer præcist ved med nogenlunde nøjagtighed at anvende en bred
vifte af midler til modificering. Kan vende tilbage til det sagte, og kan fore-
tage en omstrukturering af det på en sådan måde, at samtalepartneren
næsten ikke lægger mærke til det.

C1 Kan udtrykke sig flydende og spontant, næsten ubesværet. Har en god beher-
skelse af et bredt leksikalsk repertoire, som gør det muligt let at klare sig
uden om huller ved hjælp af omskrivninger. Der er meget lidt åbenlys søg-
ning efter udtryk eller undgåelsesstrategier; kun et emne, der er begrebsligt
vanskeligt, kan forhindre et naturligt, let flydende sprog.

B2 Kan anvende sproget flydende, præcist og virkningsfuldt inden for en bred
vifte af almene, uddannelsesmæssige, erhvervsfaglige eller fritidsrelate-
rede emner med tydelig markering af relationen mellem idéerne. Kan kom-
munikere spontant med god grammatisk beherskelse uden særlige tegn på at
måtte begrænse sig med hensyn til, hvad han/hun ønsker at sige, herunder
anvende et formalitetsniveau, der passer til omstændighederne.

Kan interagere med et sprog, der er så flydende og spontant, at det i ganske
høj grad gør regelmæssige interaktioner og varige relationer med moders-
målstalende mulige, uden at det er en belastning for nogen af parterne. Kan
fremhæve den personlige betydning af begivenheder og oplevelser, gøre
rede for og klart underbygge synspunkter ved at give relevante forklaringer
og argumenter.
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B1 Kan kommunikere med en vis grad af sikkerhed om velkendte rutine- og ikke-
rutineprægede forhold, der relaterer sig til hans/hendes interesser og pro-
fessionelle område. Kan udveksle, tjekke og bekræfte oplysninger, klare
mindre rutineprægede situationer og forklare, hvorfor noget er et problem.
Kan udtrykke sine tanker om mere abstrakte, kulturelle emner såsom film,
bøger, musik osv.
Kan udnytte en bred vifte af enkelt sprog til at klare de fleste af de situa-
tioner, der med sandsynlighed opstår under rejser. Kan indgå uforberedt i en
samtale om velkendte emner, udtrykke personlige meninger og udveksle
informationer om emner, der er velkendte, af personlig interesse, og som
vedrører hverdagslivet (f.eks. familie, hobbyer, arbejde, rejser og aktuelle
begivenheder),

A2 Kan med rimelig lethed interagere i strukturerede og korte samtaler, forud-
sat at den anden person hjælper til, hvis det er nødvendigt. Kan klare enkle,
rutineprægede ordvekslinger uden alt for stort besvær; kan stille og besvare
spørgsmål og udveksle idéer og informationer om velkendte emner i forudsi-
gelige hverdagssituationer.

Kan kommunikere i forbindelse med ukomplicerede og rutineprægede opga-
ver, der kræver en enkel og direkte udveksling af oplysninger om velkendte
og rutineprægede forhold, der har med arbejde og fritid at gøre. Kan klare
meget korte sociale ordvekslinger, men er sjældent i stand til at forstå til-
strækkeligt til at holde samtalen gående på eget initiativ.

A1 Kan interagere på en simpel måde, men kommunikationen er fuldstændig
afhængig af gentagelse i et langsommere tempo, herunder omformulering og
reparation. Kan stille og besvare ukomplicerede spørgsmål, tage initiativ til
og reagere på enkle udtalelser inden for områder, hvor man har et umiddel-
bart behov angående meget velkendte emner.

FORSTÅ EN MODERSMÅLSTALENDE SAMTALEPARTNER

C2 Kan forstå enhver modersmålstalende samtalepartner, selv vedrørende
abstrakte og komplekse emner af specialiseret art, der ligger ud over
hans/hendes eget vidensområde, forudsat at der er mulighed for at tilpasse
sig en ikke-standard accent eller dialekt.
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C2 Kan forstå enhver modersmålstalende samtalepartner, selv vedrørende
abstrakte og komplekse emner af specialiseret art, der ligger ud over
hans/hendes eget vidensområde, forudsat at der er mulighed for at tilpasse
sig en ikke-standard accent eller dialekt.

C1 Kan i detaljer forstå tale om abstrakte og komplekse emner af specialiseret
art, som ligger uden for hans/hendes eget vidensområde, skønt han/hun kan
have brug for at bekræfte enkelte detaljer, især hvis accenten er ukendt.

B2 Kan i detaljer forstå, hvad der bliver sagt til ham/hende på standard talt
sprog, selv i et støjfyldt miljø.

B1 Kan følge klart artikuleret tale, der er henvendt til ham/hende i daglig sam-
tale, skønt han/hun nogle gange vil have brug for at bede om at få særlige
ord og udtryk gentaget.

A2 Kan forstå nok til at klare enkle, rutineprægede ordvekslinger uden særlig
anstrengelse.
Kan i almindelighed forstå klar standardtale om velkendte forhold, som er
rettet mod ham/hende, forudsat at han/hun kan bede om gentagelse eller
omformulering fra tid til anden.

Kan forstå, hvad der bliver sagt klart, langsomt og direkte henvendt til
ham/hende i enkel hverdagssamtale; kan hjælpes til at forstå, hvis den
talende bestræber sig på det.

A1 Kan forstå hverdagsudtryk, der er rettet mod tilfredsstillelse af enkle behov
af konkret art henvendt direkte til ham/hende i klar, langsom og gentaget
tale af en sympatisk indstillet talende.
Kan forstå spørgsmål og instruktioner, der er omhyggeligt henvendt til
ham/hende og følge korte, enkle anvisninger.

SAMTALE

C2 Kan uden besvær og på en passende måde føre en samtale uden at være
besværet af nogen som helst form for sproglige begrænsninger i forbindelse
med, at han/hun fører et fuldt socialt og personligt liv.

C1 Kan anvende sprog fleksibelt og effektivt til sociale formål, herunder følel-
sesmæssig, hentydende og spøgefuld sprogbrug.
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B2 Kan indgå i længerevarende samtale om de fleste almindelige emner på en
klart deltagende måde, selv i et støjfyldt miljø.
Kan opretholde relationer med modersmålstalende uden uforsætligt at more
eller irritere dem eller kræve af dem, at de opfører sig anderledes, end de
ville have gjort sammen med en modersmålstalende.
Kan tilkendegive grader af følelser og fremhæve den personlige betydning af
begivenheder og oplevelser.

B1 Kan uforberedt indgå i samtaler om velkendte emner.
Kan følge klart artikuleret tale, der er henvendt til ham/hende i hverdags-
samtale, skønt han/hun nogle gange vil have brug for at bede om at få
bestemte ord og udtryk gentaget.
Kan opretholde en samtale eller diskussion, men kan nogle gange være svær at
følge, når han/hun forsøger at sige nøjagtigt, hvad han/hun kunne tænke sig.
Kan give udtryk for og reagere på følelser så som overraskelse, glæde,
bedrøvelse, interesse og ligegyldighed.

A2 Kan etablere social kontakt: hilsner og afsked; introduktioner; sige tak.
Kan i almindelighed forstå klar standardtale om velkendte forhold, hen-
vendt til ham/hende, forudsat at han/hun fra tid til anden kan bede om gen-
tagelse og omformulering.
Kan deltage i korte samtaler i rutineprægede sammenhænge om emner af
interesse.
Kan med enkle begreber give udtryk for, hvordan han/hun føler, og give
udtryk for taknemmelighed.

Kan klare meget korte sociale udvekslinger, men er sjældent i stand til at
forstå tilstrækkeligt til at holde en samtale gående af sig selv, skønt
han/hun kan bringes til at forstå, hvis den talende anstrenger sig på det.
Kan bruge enkle dagligdags høflige former for hilsner og henvendelser.
Kan give og reagere på invitationer, forslag og undskyldninger.
Kan give udtryk for, hvad han/hun kan lide og ikke bryder sig om.

A1 Kan give en præsentation og anvende basale hilse- og afskedsudtryk.
Kan spørge, hvordan folk har det og reagere på nyheder.
Kan forstå hverdagsudtryk, der retter sig mod tilfredsstillelse af enkle
behov af konkret art henvendt direkte til ham/hende i klar, langsom og gen-
taget tale af en sympatisk indstillet samtalepartner.
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UFORMEL DISKUSSION (MED VENNER)

C2 Som C1

C1 Kan let følge og bidrage til komplekse interaktioner mellem tredjeparter i
gruppediskussioner, selv om abstrakte, komplekse ukendte emner.

B2 Kan følge med i en livlig diskussion mellem modersmålstalende.
Kan udtrykke sine idéer og holdninger med præcision og fremsætte og rea-
gere på en kompleks argumentation på en overbevisende måde.

Kan tage aktiv del i uformel diskussion i velkendte sammenhænge, herunder
kommentere, fremsætte et synspunkt klart, vurdere alternative forslag
samt fremsætte og reagere på hypoteser.
Kan med nogen anstrengelse få fat på meget af det, der bliver sagt omkring
ham/hende i en diskussion, men kan have besvær med at deltage effektivt i
en diskussion med flere modersmålstalende, som ikke på nogen måde modi-
ficerer deres sprog.
Kan gøre rede for og fastholde sine holdninger i en diskussion ved at give
relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

B1 Kan følge det mest af, hvad der bliver sagt omkring ham/hende om alminde-
lige emner, forudsat at samtalepartnerne undgår meget idiomatisk sprogbrug
og artikulerer klart. Kan give udtryk for sine tanker om abstrakte eller kultu-
relle emner så som musik, film. Kan forklare, hvorfor noget er et problem.
Kan give korte kommentarer til andres synspunkter.
Kan sammenligne og modstille alternativer, herunder diskutere hvad man
skal gøre, hvem eller hvad, man skal vælge osv.

Kan i almindelighed følge hovedpunkterne i en uformel diskussion med ven-
ner, forudsat der tales på en klart artikuleret måde på en standarddialekt.
Kan give og søge personlige synspunkter og meninger i forbindelse med dis-
kussion af et emne af interesse.
Kan gøre sine meninger og reaktioner forståelige, hvad angår løsninger på
problemer eller praktiske spørgsmål om, hvor man skal gå hen, hvordan man
skal organisere en arrangement (f.eks. en udflugt).
Kan udtrykke holdninger, meninger, enighed eller uenighed på en høflig
måde.
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A2 Kan i almindelighed identificere emnet for en diskussion, der foregår
omkring ham/hende, når den føres langsomt og tydeligt.
Kan fremsætte og reagere på forslag.
Kan udtrykke enighed og uenighed med andre.

Kan diskutere dagligdags praktiske problemer på en enkel måde, når nogen
henvender sig tydeligt, langsomt og direkte til ham/hende.
Kan diskutere, hvad man skal gøre, hvor man skal gå hen, samt lave aftaler
om at mødes.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

FORMELLE DISKUSSIONER OG MØDER

C2 Kan hævde sig i en formel diskussion om komplekse emner, herunder frem-
sætte et velformuleret og overbevisende argument uden at stille moders-
målstalende i en ugunstig situation.

C1 Kan nemt følge med i debatten, selv om abstrakte, komplekse ukendte
emner.
Kan argumentere for en formel holdning på en overbevisende måde, herun-
der reagere på spørgsmål og kommentarer og svare på en række komplekse
modargumenter på en flydende, spontan og passende måde.

B2 Kan følge med i en livlig diskussion, herunder præcist identificere argumen-
ter, der støtter eller går imod synspunkter.
Kan udtrykke sine idéer og meninger med præcision, præsentere og reagere
på en kompleks argumentation på en overbevisende måde.

Kan deltage aktivt i rutineprægede og ikke-rutineprægede formelle diskus-
sioner.
Kan deltage aktivt i rutineprægede og ikke-rutineprægede formelle diskus-
sioner.
Kan følge en diskussion om forhold, der relaterer sig til hans/hendes viden-
sområde, herunder i detaljer forstå de punkter, der fremhæves af den
talende.
Kan bidrage med, gøre rede for og fastholde sin mening, vurdere alternative
forslag og fremsætte og reagere på hypoteser.



Note: Deskriptorerne på denne underskala er ikke blevet empirisk kalibreret med målemodellen.
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B1 Kan følge meget af, hvad der bliver sagt, og som relaterer sig til hans/hen-
des vidensområde, forudsat at samtaleparterne undgår meget idiomatisk
sprogbrug og artikulerer tydeligt.
Kan fremsætte et synspunkt klart, men har vanskeligt ved at deltage i debat.
Kan tage del i rutinepræget formel diskussion om velkendte emner, som
føres med tydeligt artikuleret tale på standarddialekten, og som indebærer
udveksling af faktuelle informationer, herunder modtage instruktioner eller
diskutere løsninger på praktiske problemer.

A2 Kan i almindelighed følge ændringer i emner i formel diskussion relateret til
hans/hendes vidensområde, som føres langsomt og tydeligt.
Kan udveksle relevante oplysninger og fremlægge sin mening om praktiske
problemer, når han/hun bliver spurgt direkte, forudsat at han/hun får nogen
hjælp med formuleringer og kan bede om at få nøglepunkter gentaget, hvis
det er nødvendigt.

Kan sige, hvad han/hun synes om ting, når han/hun bliver tiltalt direkte til
et formelt møde, forudsat at han/hun kan bede om at få nøglepunkter gen-
taget, hvis det er nødvendigt.

A1 Ingen deskriptorer er tilgængelige.

MÅLORIENTERET SAMARBEJDE
(f.eks. Reparere en bil, diskutere et dokument, organisere en begivenhed)

C2 Som B2

C1 Som B2

B2 Kan med sikkerhed forstå detaljerede instruktioner.
Kan hjælpe med at få arbejdet til at skride fremad ved at opfordre andre til
at være med, sige hvad de mener osv.
Kan klart opridse en sag eller et problem, herunder overveje årsager og kon-
sekvenser og afveje fordele og ulemper ved forskellige fremgangsmåder.
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B1 Kan følge med i, hvad der bliver sagt, selvom han/hun ind imellem kan være
nødt til at bede om gentagelse eller afklaring, hvis andre personers tale er
hurtig eller længerevarende.
Kan forklare, hvorfor noget er et problem, diskutere hvad man skal gøre som
det næste, sammenligne og modstille alternativer.
Kan give korte kommentarer til andres synspunkter.

Kan i almindelighed følge, hvad der bliver sagt og kan, når det er nødven-
digt, gentage det sidste af det en samtalepartner har sagt for at bekræfte
gensidig forståelse.
Kan sikre, at hans/hendes meninger og reaktioner bliver forstået, hvad
angår mulige løsninger eller spørgsmålet om, hvad man skal gøre som det
næste, herunder give korte begrundelser og forklaringer.
Kan opfordre andre til at fremkomme med deres syn på, hvordan man skal gå
videre.

A2 Kan forstå nok til at klare enkle rutineprægede opgaver uden unødig
anstrengelse, herunder på en meget enkel måde bede om at få noget genta-
get, når han/hun ikke forstår.
Kan diskutere, hvad man skal gøre som det næste, herunder fremlægge og
reagere på forslag, bede om og give anvisninger.

Kan tilkendegive, når han/hun kan følge med og kan bringes til at forstå,
hvad der er nødvendigt, hvis den talende anstrenger sig for det.
Kan kommunikere i forbindelse med udførelsen af enkle og rutineprægede
opgaver ved at anvende enkle udtryk for at bede om og tilvejebringe ting,
for at få enkle oplysninger og diskutere, hvad man skal gøre som det næste.

A1 Kan forstå spørgsmål og instruktioner, der omhyggeligt og langsomt er hen-
vendt til ham/hende og følge korte, enkle anvisninger.
Kan bede folk om ting og give folk ting.

TRANSAKTIONER FOR AT FÅ VARER OG TJENESTEYDELSER

C2 Som B2

C1 Som B2
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B2 Kan sprogligt klare at forhandle om løsning af en uenighed som f.eks. en
uberettiget trafikbøde, økonomisk ansvar for skade i en lejlighed, for skyld
i forbindelse med en ulykke.
Kan opridse, hvad der taler for kompensation, herunder anvende overta-
lende sprog til at kræve erstatning og klart angive grænserne for, hvilke ind-
rømmelser han/hun er villig til at gøre.

Kan forklare et problem, der er opstået og gøre det klart, at den, der yder
servicen/kunden, må gøre en indrømmelse.

B1 Kan håndtere de fleste transaktioner som med sandsynlighed opstår under
rejser, herunder arrangere rejse og indkvartering, eller tage sig af myndig-
heder under besøg i udlandet.
Kan klare mindre rutineprægede situationer i butikker, på posthuse, i ban-
ker, f.eks. returnere noget man har købt og er utilfreds med. Kan fremsætte
en klage.
Kan håndtere de fleste situationer, som med sandsynlighed opstår i forbin-
delse med organiseringen af en rejse gennem en rejsearrangør eller under
selve rejsen, f.eks. spørge passagerer om, hvor man skal stå af i forbindelse
med en ukendt destination.

A2 Kan tage sig af almindelige aspekter af hverdagslivet så som rejser, logi,
måltider og indkøb.
Kan få alle de informationer, man har brug for fra et turistbureau, så længe
de er af ukompliceret, ikke-specialiseret art.

Kan bede om og sørge for dagligvarer og tjenesteydelser.
Kan indhente simple oplysninger om rejser, anvende offentlig transport:
busser, tog og taxaer, bede om og give anvisninger og købe billetter.
Kan spørge om ting og foretage enkle transaktioner i butikker, på postkonto-
rer eller i banker.
Kan give og modtage informationer om mængder, antal, priser osv.
Kan foretage enkle indkøb ved at angive, hvad man ønsker og bede om prisen.
Kan bestille et måltid.

A1 Kan bede folk om ting og give ting til folk.
Kan beherske tal, kvantiteter, pris og tid.
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INTERVIEWE OG BLIVE INTERVIEWET

C2 Kan på yderst sikker måde opretholde sin del af dialogen, herunder myndigt
strukturere det sagte og interaktionen på en fuldstændig flydende måde
som interviewer og interviewet uden at en modersmålstalende bliver ugun-
stigt stillet.

C1 Kan deltage fuldt ud i et interview, enten som interviewer eller interviewet,
herunder på en flydende måde udfolde og udvikle den pointe, der bliver dis-
kuteret uden nogen form for støtte, og med god håndtering af udbrud.

B2 Kan gennemføre et effektivt, flydende interview, herunder spontant afvige
fra forberedte spørgsmål, følge op på og gå i dybden med interessante svar.

Kan tage initiativer i et interview, udfolde og udvikle idéer med kun lidt
hjælp eller tilskyndelse fra en interviewer.

B1 Kan give konkrete oplysninger, som der anmodes om i et interview/en kon-
sultation (f.eks. beskrive symptomer for en læge), men gør det med begræn-
set præcision.
Kan gennemføre et forberedt interview, herunder tjekke og bekræfte oplys-
ninger, selvom han/hun med mellemrum bliver nødt til at bede om at få
noget gentaget, hvis den anden persons svar er hurtigt og længerevarende.
Kan gennemføre et forberedt interview, herunder tjekke og bekræfte oplys-
ninger, selvom han/hun med mellemrum bliver nødt til at bede om at få
noget gentaget, hvis den anden persons svar er hurtigt og længerevarende.

Kan tage nogle initiativer i et interview/en konsultation (f.eks. bringe et
nyt emne på bane), men er meget afhængig af spørgeren i interaktionen.
Kan anvende et forberedt spørgeskema til at gennemføre et struktureret
interview med nogle spontane opfølgende spørgsmål.

A2 Kan gøre sig forstået i et interview og kan kommunikere idéer og oplysninger
om velkendte emner, forudsat at han/hun kan bede om afklaring ind imellem
og få hjælp til at udtrykke det, som han/hun ønsker at udtrykke.
Kan svare på simple spørgsmål og reagere på enkle udtalelser i et interview.

A1 Kan i et interview svare på simple direkte spørgsmål, som stilles langsomt og
tydeligt i ikke-idiomatisk tale om personlige detaljer.



4.4.3.2 Skriftlig interaktion
Interaktion med skriftsprog som medium omfatter aktiviteter som:
• sende og udveksle noter, memoer osv., når mundtlig interaktion er umulig eller mal-
placeret;

• korrespondance pr. brev, fax, e-mail osv.
• forhandle teksten i aftaler, kontrakter, kommunikéer osv. ved at omformulere og
udveksle udkast, tilføjelser, korrektur osv.

• deltage i on-line og off-line computer-konferencer.

4.4.3.3 Ansigt-til-ansigt-interaktion kan naturligvis omfatte en blanding af medier:
mundtlige, skriftlige, audio-visuelle, paralingvistiske (se afsnit 4.4.5.2) og paratek-
stuelle (se 4.4.5.3).

4.4.3.4 Med den stigende sofistikering af computer-software, kommer interaktiv
menneske-maskine-kommunikation til at spille en stadig vigtigere rolle i de offent-
lige, erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og endog personlige domæner.
Der gives illustrerende skalaer for:
• Almen skriftlig interaktion
• Korrespondance
• Noter, beskeder og skemaer
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ALMEN SKRIFTLIG INTERAKTION

C2 Som C1

C1 Kan udtrykke sig klart og præcist, herunder forholde sig til modtageren på
en fleksibel og effektiv måde.

B2 Kan udtrykke nyheder og synspunkter effektivt på skrift og forholde sig til
dem, der kommer fra andre.

B1 Kan overbringe oplysninger og idéer om abstrakte såvel som konkrete emner,
tjekke oplysninger og spørge til og forklare problemer forholdsvis præcist.
Kan skrive personlige breve og noter, herunder bede om eller overbringe
enkle informationer af umiddelbar relevans, herunder komme igennem med
den pointe, som han/hun føler er vigtig.

A2 Kan skrive korte, enkle formularagtige noter vedrørende forhold, der ligger
inden for områder af umiddelbart behov.

A1 Kan bede om eller videresende personlige detaljer i skriftlig form.
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KORRESPONDANCE

C2 Som C1

C1 Kan udtrykke sig klart og præcist i personlig korrespondance, herunder
anvende sproget fleksibelt og effektivt, inklusiv følelsesmæssig, hentydende
og spøgende sprogbrug.

B2 Kan skrive breve, der giver udtryk for grader af følelser og fremhæver den
personlige betydning af begivenheder og oplevelser, og som kommenterer
brevskriverens nyheder og synspunkter.

B1 Kan skrive personlige breve, der fortæller om nyheder og udtrykker tanker
om abstrakte og kulturelle emner som musik, film.
Kan skrive personlige breve, der beskriver oplevelser, følelser og begivenhe-
der på en forholdsvis detaljeret måde.

A2 Kan skrive meget enkle personlige breve, der udtrykker taknemmelighed og
undskyldninger.

A1 Kan skrive et kort enkelt postkort.

NOTER, BESKEDER & SKEMAER

C2 Som B1

C1 Som B1

B2 Som B1

B1 Kan modtage beskeder, der kommunikerer forespørgsler, forklarer problemer.

Kan skrive noter, der giver enkle informationer af umiddelbar relevans til
venner, servicefolk, lærere og andre, som optræder i hans/hendes daglige
liv, herunder i en samlet form komme igennem med de pointer, som han/hun
føler er vigtige.

A2 Kan modtage en kort, enkel besked, forudsat at han/hun kan bede om genta-
gelse og omformulering.

A1 Kan skrive korte, enkle noter og beskeder, der vedrører forhold af umiddel-
bart behov.



4.4.3.5 Interaktionsstrategier
Interaktion omfatter både receptive og produktive aktiviteter og aktiviteter, der er
specielle for konstruktionen af en fælles diskurs, og derfor er alle receptionsstrategier
og alle produktionsstrategier, der er nævnt ovenfor, også inddraget i interaktionen.
Det forhold at mundtlig interaktion indebærer kollektiv skabelse af betydning gennem
etableringen af en delvis fælles mental kontekst – herunder ved at definere hvad der
kan tages for givet, regne ud hvor folk kommer fra, bevæge sig mod hinanden eller
bevare en afstand, man føler sig godt tilpas ved, sædvanligvis i virkelig tid – betyder
imidlertid, at der ud over receptions- og produktionsstrategierne er en klasse af stra-
tegier, der er speciel for interaktion, og som drejer sig om styringen af denne proces.
Desuden fører det forhold, at interaktion normalt foregår ansigt-til-ansigt, ofte til en
langt større redundans, både hvad angår tekstuelle, lingvistiske forhold, og hvad angår
paralingvistiske træk, kontekstuelle ”stikord”, alt sammen noget, der kan gøres mere
eller mindre detaljeret, mere eller mindre eksplicit i det omfang, deltagernes kon-
stante overvågning af situationen viser, at det passer ind i situationen.

At planlægge mundtlig interaktion indebærer aktivering af kognitive skabeloner eller
et ”prakseogram” (dvs. et diagram, der repræsenterer strukturen i en kommunikativ
interaktion) for mulige og sandsynlige udvekslinger i den kommende aktivitet (Ram-
mesætning) og overvejelser over den kommunikative afstand til andre samtalepart-
nere (Identificere informations-/betydningskløft; Vurdere, hvad der kan tages for
givet) for at træffe beslutning om valgmuligheder og forberede mulige træk i disse
udvekslinger (Planlægge træk). Under selve aktiviteten tager sprogbrugerne turtag-
ningsstrategier i brug for at få samtaleinitiativet (Tage ordet), for at befæste samar-
bejdet i opgaven og holde diskussionen på ret kurs (Samarbejde: interpersonelt), for
at bidrage til den fælles forståelse og bevare en fokuseret tilgang til den igangvæ-
rende opgave (Samarbejde: ideationelt), og således at de selv kan bede om hjælp til
at formulere noget (Bede om Hjælp). Ligesom med Planlægning foregår Evaluering på
et kommunikativt niveau i form af en vurdering af overensstemmelse mellem den ska-
belon man regnede med ville passe, og hvad der rent faktisk sker (Overvågning: ska-
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• i hvilke typer af kommunikativ interaktion lørneren vil have behov for at kunne

indgå/bliver i stand til at kunne indgå/skal kunne indgå;
• hvilke roller lørneren vil have behov for at/blive i stand til at/skal kunne spille

i interaktionen.



belon, prakseogram), og en vurdering af hvorvidt tingene bevæger sig i den retning,
man ønsker (Overvågning: virkning, resultat); misforståelse eller uacceptabel flerty-
dighed fører til anmodninger om afklaring, hvilket kan være på et kommunikativt
eller et lingvistisk niveau (Bede om, give afklaring), eller til aktiv indgriben for at
genetablere kommunikationen og afklare misforståelser, når det er nødvendigt (Kom-
munikationsreparation).

Planlægning
• rammesætte (udvælge prakseogram)
• identificere informations-/betydningskløft (betingelser for vellykket kommunikation)
• vurdere, hvad der kan forudsættes bekendt
• planlægge træk

Udførelse
• tage ordet
• samarbejde (interpersonel)
• samarbejde (ideationel)
• håndtere det uventede
• bede om hjælp

Evaluering
• monitorere (skabelon, prakseogram)
• monitorere (virkning, resultat)

Reparation
• bede om afklaring
• give afklaring
• reparere kommunikation

Der gives eksemplificerende skalaer for:
• Tage ordet;
• Samarbejde;
• Bede om afklaring.
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TAGE ORDET (TURTAGNING)

C2 Som C1

C1 Kan udvælge en passende vending fra en umiddelbart tilgængelig vifte af
samtalefunktioner til at indlede sine bemærkninger med for at få ordet
eller for at vinde tid og beholde ordet, mens han/hun tænker.

B2 Kan gå ind i en diskussion på en passende måde, herunder benytte passende
sprog til at gøre det med.
Kan tage initiativ til, fastholde og afslutte en samtale på passende måde
med effektiv turtagning.
Kan tage initiativ til en samtale, tage sin tur, når det er passende og afslutte
samtalen, når han/hun har brug for det, selvom han/hun måske ikke altid
gør det på en elegant måde.
Kan bruge faste udtryk (f.eks. ’Det er svært at svare på’) for at vinde tid og
holde sin tur, mens han/hun formulerer det, som han/hun vil sige.

B1 Kan gå ind i en diskussion om et velkendt emne, herunder bruge et passende
udtryk for at få ordet.

Kan tage initiativ til, fastholde og afslutte en ansigt-til-ansigt-samtale om
emner, der er velkendte eller af personlig interesse.

A2 Kan bruge enkle teknikker til at starte, fastholde eller afslutte en kort sam-
tale.
Kan tage initiativ til, fastholde og afslutte en enkel ansigt-til-ansigt-
samtale.

Kan bede om opmærksomhed.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig.

SAMARBEJDE

C2 Som C1

C1 Kan behændigt relatere sit eget bidrag til andre samtalepartneres.

B2 Kan give feedback og følge op på udtalelser og slutninger og således bidrage
til udvikling af diskussionen.
Kan hjælpe diskussionen på vej, når den foregår på velkendt grund, herun-
der bekræfte, at han/hun har forstået, invitere andre til at deltage osv.



4.4.4 Medierende aktiviteter og strategier
I medierende aktiviteter er sprogbrugeren ikke optaget af at udtrykke sine egne
meninger, men af at fungere som mellemmand mellem samtalepartnere, der ikke er i
stand til at forstå hinanden direkte – normalt (men ikke alene) personer, der taler for-
skellige sprog. Eksempler på medierende aktiviteter omfatter mundtlig tolkning og
skriftlig oversættelse så vel som opsummering og omskrivning af tekster på det
samme sprog, når sproget i den oprindelige tekst ikke er forståeligt for den intende-
rede modtager, f.eks.:
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B1 Kan udnytte et grundlæggende repertoire af sprog og strategier til at
bidrage til at diskussionen fortsætter.
Kan opsummere den pointe, man er nået til i en diskussion og således
bidrage til at skabe fokus i samtalen.

Kan opsummere den pointe, man er nået til i en diskussion og således
bidrage til at skabe fokus i samtalen.

A2 Kan angive, når han/hun er med.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig.

BEDE OM AFKLARING

C2 Som B2

C1 Som B2

B2 Kan stille opfølgende spørgsmål for at tjekke, at han/hun har forstået, hvad
en talende havde til hensigt at sige og få en afklaring af flertydige punkter.

B1 Kan bede én om at afklare eller uddybe, hvad der lige er blevet sagt.

A2 Kan på en meget enkel måde bede om gentagelse af, hvad han/hun ikke for-
står.
Kan bede om afklaring af nøgleord og –udtryk, der ikke blev forstået, ved at
anvende faste udtryk.

Kan sige, at han/hun ikke er med.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig.



4.4.4.1 mundtlig mediering:
• simultan tolkning (konferencer, møder, formelle taler osv.);
• konsekutiv tolkning (velkomsttaler, guidede ture osv.);
• uformel tolkning:

• af udenlandske besøgende i ens eget land
• af modersmålstalende, når de er i udlandet
• i sociale og transaktionelle situationer for venner, familie, kunder, udenland-
ske gæster osv.

• af skilte, menuer, opslag osv.

4.4.4.2 skriftlig mediering:
• nøjagtig oversættelse (f.eks. af kontrakter, juridiske og videnskabelige tekster osv.);
• litterær oversættelse (romaner, drama, lyrik, librettoer osv.)
• opsummering af hovedpunkter (avis- og tidsskriftartikler osv.) inden for L2 og mel-
lem L1 og L2;

• omskrivning (specialiserede tekster til lægmand osv.).

4.4.4.3 Medieringsstrategier er måder, hvorpå man kan klare krav om at anvende
begrænsede ressourcer til at bearbejde oplysninger og skabe en tilsvarende betyd-
ning. Processen kan indebære en vis før-planlægning for at organisere og fuldt ud
udnytte ressourcerne (Udvikle baggrundsviden; Lokalisere støtte; Forberede en ord-
liste) såvel som overvejelser over, hvordan man skal tackle den forestående opgave
(Overveje samtaleparternes behov; Udvælge størrelsen af oversættelsesenhed).
Under tolkeprocessen og udfærdigelsen af ordliste eller oversættelse er det nødven-
digt, at mediatoren ser fremad mod, hvad der kommer som det næste, mens han/hun
formulerer, hvad der lige er blevet sagt, normalt ved at jonglere med to forskellige
”chunks” af oversættelsesenheder ad gangen (Skue fremad). Det er nødvendigt, at
han/hun lægger mærke til måder at udtrykke sig på med henblik på at udvide sit ord-
forråd (Lægge mærke til muligheder, ækvivalenser) og på at konstruere øer af sik-
kerhed (præfabrikerede chunks), som frigiver bearbejdsningskapacitet, der kan
anvendes til at se fremad. På den anden side er det også nødvendigt, at han/hun
anvender teknikker til at gå let hen over usikkerhed og undgå sammenbrud – mens
han/hun fortsætter med at se fremad (Bygge bro over huller). Evaluering foregår på
et kommunikativt niveau (Tjekke kongruens) og på et lingvistisk niveau (Tjekke kon-
sistens i sprogbrugen) og fører – helt sikkert for skriftlig oversættelses vedkommende
– til reparation gennem brug af opslagsbøger og folk, der har kendskab til det pågæl-
dende område (gøre mere præcis ved at slå op i ordbøger, tesaurus; konsultere eks-
perter, kilder).
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• Planlægning Udvikle baggrundsviden;
Lokalisere støtte;
Forberede en ordliste;
Overveje samtalepartnernes behov;
Udvælge oversættelsesenhed.

• Udførelse Se fremad: bearbejde input og formulere den sidste chunk
simultant i virkelig tid;

Lægge mærke til muligheder, ækvivalenser;
Bygge bro over huller.

• Evaluering Tjekke kongruens mellem to versioner;
Tjekke konsistens i sprogbrug.

• Reparation Gøre mere præcis ved at konsultere ordbøger, tesaurus;
Konsultere eksperter, kilder.

Ingen illustrerende skalaer er endnu tilgængelige.

4.4.5 Ikke-verbal kommunikation
4.4.5.1 Praktiske handlinger, der ledsager sproglige aktiviteter (normalt ansigt-til-
ansigt mundtlige aktiviteter), omfatter:
• pegning, f.eks. med en finger, en hånd, et blik, et nik. Disse handlinger anvendes
sammen med deixis til identifikation af genstande, personer osv. så som: ’Må jeg få
den der? Nej, ikke den, dén der.’;

• demonstration, som ledsager deixis og verber i nutid og pro-verber så som: ’Jeg
tager denne her og sætter den fast her, sådan. Nu kan du gøre det samme!’;

• tydeligt observerbare handlinger, som kan anses for at være kendt i narrativer,
kommentarer, ordrer osv. så som: ’Lad være med det!’, ’Godt gjort!’, ’Åh nej, han
tabte den!’. I alle disse tilfælde er ytringen umulig at tolke med mindre handlingen
observeres.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• de medierende aktiviteter, som lørneren vil have behov for at/bliver i stand til

at/skal kunne indgå i.



4.4.5.2 Paralingvistik omfatter:
Kropssprog. Paralingvistisk kropssprog adskiller sig fra praktiske handlinger, der led-
sages af sprog, ved at det er bærer af konventionaliserede betydninger, som meget
vel kan være forskellig fra den ene kultur til den anden. For eksempel bliver følgende
anvendt i mange europæiske lande:
• håndbevægelse (f.eks. en knytnæve, der rystes som udtryk for ”protest”);
• ansigtsudtryk (f.eks. smil eller skulen);
• kropsstilling (f.eks. falde sammen som udtryk for ”fortvivlelse” eller sætte sig frem
• som udtryk for ”stor interesse”);
• øjenkontakt (f.eks. et medvidende blink eller en mistroisk stirren);
• kropskontakt (f.eks. kys eller håndtryk);
• proxemik (f.eks. at stå tæt på eller hævet over).

Brug af ikke-lingvistiske sproglyde. Sådanne lyde (eller stavelser) er paralingvistiske i
kraft af, at de er bærere af konventionaliserede betydninger, men de ligger uden for
et sprogs almindelige fonologiske system, f.eks. (på engelsk):
’sh’ bede om ro
’s-s-s’ udtrykke offentlig misbilligelse
’ugh’ udtrykke afsky
’humph’ udtrykke misfornøjelse
’tut, tut’ udtrykke høflig misbilligelse

Prosodiske kvaliteter. Brugen af disse kvaliteter er paralingvistisk, hvis de er bærere
af konventionaliserede betydninger (f.eks. relateret til holdninger og sindstilstande),
men falder uden for det regulære fonologiske system, i hvilket prosodiske træk som
længde, tone, tryk kan spille en rolle, for eksempel:
stemmekvalitet (brøsig, blandet med luft, gennemtrængende osv.)
stemmeleje (brummende, klynkende, skrigende osv.)
lydstyrke (hviskende, mumlende, råbende osv.)
længde (f.eks. meeeeeget fint!)
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvor dygtige lørnerne vil have behov for at/bliver i stand til at/skal kunne

knytte handlinger og ord sammen og vice versa;
• i hvilke situationer, de vil have behov for at/bliver i stand til at/ være i stand

til at gøre det.



Mange paralingvistiske effekter bliver produceret som kombinationer af stemmeleje,
længde, lydstyrke og stemmekvalitet.

Der bør omhyggeligt skelnes mellem paralingvistisk kommunikation og tegnsprog, som
falder uden for Referencerammens nuværende rammer, selvom mange eksperter
inden for området måske synes, at mange af dets begreber og kategorier er relevante
i forhold til deres interesse.

4.4.5.3 Paratekstuelle træk: de følgende midler spiller en tilsvarende ”paralingvi-
stisk” rolle i relation til skrevne tekster:
• illustrationer (fotografier, tegninger osv.)
• kort, tabeller, diagrammer, figurer osv.
• typografiske træk (skrifttyper, skriftstørrelse, spatiering, understregning, layout osv.)

4.5 Kommunikative sprogprocesser

For at kunne fungere som talende, skrivende, lyttende eller læsende skal lørneren
være i stand til udføre en række indøvede handlinger.

• For at kunne tale skal lørneren være i stand til at:
• planlægge og organisere en meddelelse (kognitive færdigheder);
• formulere en sproglig ytring (lingvistiske færdigheder);
• artikulere ytringen (fonetiske færdigheder).

For at kunne skrive skal lørneren være i stand til at:
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilken målrettet paralingvistisk adfærd, lørneren vil have behov for at/bliver

i stand til at/skal være i stand til at a) genkende og forstå b) anvende.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:

• hvilke paratekstuelle træk lørneren vil have behov for at/bliver i stand til
at/skal være i stand til at a) genkende og reagere på og b) anvende.



• organisere og formulere budskabet (kognitive og lingvistiske færdigheder);
• skrive teksten i hånden eller skrive den på computer (manuelle færdigheder) eller
på anden måde overføre tekst til skriftsprog.

For at kunne lytte skal lørneren være i stand til at:
• sanse ytringen (auditive fonetiske færdigheder);
• identificere den sproglige meddelelse (lingvistiske færdigheder);
• forstå budskabet (semantiske færdigheder);
• tolke budskabet (kognitive færdigheder).

For at kunne læse skal lørneren være i stand til at:
• sanse den skrevne tekst (visuelle færdigheder);
• genkende skriften (ortografiske færdigheder);
• identificere budskabet (lingvistiske færdigheder);
• forstå budskabet (semantiske færdigheder);
• tolke budskabet (kognitive færdigheder).

De observerbare trin i disse processer findes der stor viden om. Andre – så som begi-
venheder i centralnervesystemet – har man ikke den samme viden om. Den følgende
analyse har kun til hensigt at identificere enkelte af de dele af processen, som er
relevante for udviklingen af sprogfærdighed.

4.5.1 Planlægning
Udvælgelsen, den indbyrdes relatering og koordineringen af komponenterne i almene
og kommunikative sproglige kompetencer (se Kapitel 5), der skal anvendes i den kom-
munikative situation for at opfylde sprogbrugerens/lørnerens kommunikative inten-
tioner.

4.5.2 Udførelse

4.5.2.1 Produktion
Produktionsprocessen omfatter to komponenter:
Formulerings-komponenten tager outputtet fra planlægningskomponenten og samler
det til lingvistisk form. Dette omfatter leksikalske, grammatiske, fonologiske (og for
skrivnings vedkommende, ortografiske) processer, som kan skelnes fra hinanden, og
som synes (f.eks. i tilfælde af dysfasi) i nogen grad at være uafhængige af hinanden,
men deres nøjagtige forbindelse til hinanden forstår man ikke fuldt ud.
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Artikulations-komponenten organiserer den motoriske innervation af taleapparatet
for at konvertere outputtet fra de fonologiske processer til koordinerede bevægelser
i taleorganerne med henblik på at producere en række talebølger, der udgør den
mundtlige ytring, eller alternativt den motoriske innervation af håndens muskulatur
for at producere en hånd- eller computerskrevet tekst.

4.5.2.2 Reception
Den receptive proces omfatter fire trin, der kommer efter hinanden (bottom-up), og
som konstant bliver opdateret og genfortolket (top-down) i lyset af viden om verden,
skabelon-forventninger og en ny forståelse af teksten i en underbevidst interaktiv proces:

• sansningen af tale og skrift: lyd-/bogstav- og ordgenkendelse (håndskrift og tryk);
• identifikationen af teksten – fuldstændig eller delvis – afhængig af, hvad der er
relevant;

• den semantiske og kognitive forståelse af teksten som lingvistisk størrelse;
• tolkningen af budskabet i konteksten.

De involverede færdigheder omfatter:
• opfattelsesfærdigheder;
• hukommelse;
• afkodningsfærdigheder;
• at drage slutninger;
• at forudsige;
• forestillingsevne;
• hurtig skanning;
• at referere frem og tilbage.

Forståelse, især af skrevne tekster, kan støttes af korrekt brug af hjælpemidler, her-
under opslagsmaterialer som:
• ordbøger (monolingvale og bilingvale);
• tesaurusser;
• udtaleordbøger;
• elektroniske ordbøger, grammatikker, stavekontroller og andre hjælpemidler;
• grammatiske opslagsbøger.

4.5.2.3 Interaktion
De processer, der indgår i mundtlig interaktion, adskiller sig fra en simpel fortlø-
bende række af tale- og lytteaktiviteter på flere punkter:
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• Produktive og receptive aktiviteter lapper over hinanden. Mens samtalepartnerens
ytring, der stadig er ufuldendt, er ved at blive bearbejdet, bliver planlægningen af
sprogbrugerens respons indledt – på grundlag af en hypotese om ytringens art,
betydning og fortolkning.

• Tekstlig sammenhæng er kumulativ. Efterhånden som interaktionen skrider frem,
bevæger deltagerne sig mod hinanden i deres læsninger af situationen, udvikler
forventninger og fokuserer på relevante forhold. Disse processer afspejles i de pro-
ducerede ytringers form.

I skriftlig interaktion (f.eks. korrespondance pr. brev, fax, e-mail osv.) forbliver
receptions- og produktionsprocesserne adskilt fra hinanden (skønt elektronisk inter-
aktion, f.eks. via internettet, er ved at komme tættere på interaktion i virkelig tid).
Resultaterne af kumulativ tekstsammenhæng svarer til resultaterne af mundtlig
interaktion.

4.5.3 Overvågning
Den strategiske komponent tager sig af opdatering af mentale aktiviteter og kompe-
tencer, mens kommunikationen foregår. Dette gælder både de produktive og recep-
tive processer. Man skal være opmærksom på, at en vigtig faktor i kontrollen af de
produktive processer er den feedback, som den talende/skrivende modtager på hvert
trin gennem formulering, artikulering og det akustiske.

I videre forstand drejer den strategiske komponent sig også om overvågning af den
kommunikative proces, mens den skrider frem, og om måder hvorpå processen kan
styres i overensstemmelse hermed, f.eks.:
• håndtere det uventede så som ændringer i domæne, tematisk skabelon osv.;
• håndtere kommunikationssammenbrud i interaktionen eller produktionen som følge
f.eks. hukommelsessvigt;

• utilstrækkelig kommunikativ kompetence i forhold til den foreliggende opgave,
herunder brug af kompensationsstrategier som omstrukturering, omformulering,
udskiftning, anmodning om hjælp;

• misforståelser og fejltolkning (ved at bede om afklaring);
• fortalelser, fejlhøringer (ved at anvende reparationsstrategier)
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4.6 Tekster

Som det blev forklaret i Kapitel 2, bruges betegnelsen ”tekst” om ethvert stykke
sprog – uanset om det er en mundtlig ytring eller noget på skrift – som sprogbru-
gere/lørnere modtager, producerer eller udveksler. Der kan således ikke forekomme
en sproglig kommunikationshandling uden en tekst; sprogaktiviteter og -processer bli-
ver alle analyseret og klassificeret i henhold til sprogbrugerens/lørnerens og (en)
hvilke(n) som helst samtalepartner(e)s relation til teksten – enten opfattet som et
færdigt produkt, et artefakt eller som en genstand eller som et produkt, der er ved
at blive udarbejdet. Disse aktiviteter og processer bliver forholdsvis grundigt behand-
let i afsnit 4.4 og 4.5. Tekster har mange forskellige funktioner i det sociale liv og
resulterer i tilsvarende forskelle i form og substans. Forskellige medier anvendes til
forskellige formål. Forskelle i kommunikationsmiddel og formål og funktion fører til
tilsvarende forskelle ikke alene i budskabers kontekst, men også i deres organisering
og fremstilling. Som følge heraf kan tekster klassificeres i forskellige typer, der tilhø-
rer forskellige genrer. Se også Afsnit 5.2.3.2 (makrofunktioner).

4.6.1 Tekster og medier
Enhver tekst bliver båret af et bestemt medie, normalt af lydbølger eller skrevne
artefakter. Der kan oprettes underkategorier efter mediets fysiske egenskaber, som
har indflydelse på produktions- og receptionsprocesserne, f.eks. hvad angår tale:
direkte tæt-på tale i modsætning til offentlig henvendelse eller telefon; eller hvad
angår skrift: trykt i modsætning til håndskreven, eller forskellige former for manu-
skripter. For at kunne kommunikere med brug af et bestemt medie, må brugerne/lør-
nerne have det nødvendige sansemæssige/motoriske udrustning. Hvad angår tale, må
de være i stand til at høre godt under de givne betingelser og have god kontrol over
lyddannelses- og artikulationsorganerne. Hvad angår normal skrivning, må de være i
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• i hvilken grad, hvilke færdigheder kræves for en tilfredsstillende gennemfø-

relse af de kommunikationsaktiviteter, lørneren forventes at udføre;
• hvilke færdigheder, man kan forudsætte, at lørneren har, og hvilke han/hun har

brug for at udvikle;
• hvilke opslagshjælpemidler lørneren vil have behov for at/bliver i stand til

at/skal være i stand til at anvende på en effektiv måde.



stand til at se med den nødvendige skarphed og have kontrol over deres hænder. De
må desuden have den viden og de færdigheder, der er beskrevet andetsteds, på den
ene side for at identificere, forstå og tolke teksten, og på den anden side for at orga-
nisere, formulere og producere den. Dette gælder for enhver tekst, uanset dens art.
Ovenstående må ikke afskrække mennesker, som har indlæringsvanskeligheder eller
sansemæssige/motoriske handicap, fra at lære eller bruge fremmede sprog. Appara-
ter lige fra simple høreapparater til øjen-styrede computer-talesynthesisers er blevet
udviklet for at overvinde selv de mest alvorlige sansemæssige og motoriske vanske-
ligheder, mens brugen af egnede metoder og strategier har sat unge mennesker med
indlæringsvanskeligheder i stand til at opnå værdifulde indlæringsmål for fremmed-
sprog med bemærkelsesværdige resultater. Mundaflæsning, udnyttelse af tilbagevæ-
rende hørelse og fonetisk træning har sat alvorligt døve i stand til at opnå et højt
niveau af mundtlig kommunikation på andet- eller fremmedsprog. Hvis den nødvendige
beslutsomhed og opmuntring er til stede, har mennesker en usædvanlig evne til at
overvinde forhindringer for kommunikation samt produktion og forståelse af tekster.
I princippet kan enhver tekst være båret af et hvilken som helst medie. I praksis er
medie og tekst imidlertid tættere forbundet. Skrevne tekster bærer normalt ikke
hele det fonetiske betydningsindhold, som bæres af tale. Alfabetiske skrevne tekster
bærer ikke normalt prosodisk information på en systematisk måde (f.eks. tryk, into-
nation, pause, stilistisk reduktion osv.). Konsonantiske eller logografiske skrevne tek-
ster bærer mindre. Paralingvistiske træk er normalt ikke repræsenteret i nogen form
for skreven tekst, selvom de selvfølgelig kan være omtalt i en romantekst, en sku-
espiltekst osv. Til gengæld bliver der i skrivning anvendt paratekstuelle træk, som er
bundet til det rumlige medie og ikke er tilgængelige i tale. Desuden udøver mediets
natur et stærkt pres på arten af tekst og omvendt. Som ekstreme eksempler kan næv-
nes: en inskription i sten er vanskelig og kostbar at producere og er meget holdbar og
ubevægelig. Et luftpostbrev er billigt og nemt at bruge, let at transportere, men let
og skrøbeligt. Elektronisk kommunikation ved hjælp af en dataskærm fører ikke nød-
vendigvis til et permanent artefakt. De forholder sig på samme måde med de tekster,
som de typisk bærer: I det ene tilfælde en omhyggeligt sammensat beskeden tekst,
der bevarer monumental information for fremtidige generationer og indgyder ærbø-
dighed for det sted og de(n) person(er), der mindes; og i det andet tilfælde en hastigt
nedkradset personlig note af aktuel men flygtig interesse for de korresponderende.
En tilsvarende flertydighed i klassifikationen opstår således mellem teksttyper og
medier i forhold til teksttyper og aktiviteter. Bøger, blade og aviser er ud fra deres
fysiske natur og udseende forskellige medier. Ud fra deres natur og strukturen i deres
indhold er de forskellige teksttyper. Medie og teksttype er tæt forbundet, og begge er
afledt af den funktion, de udfylder.
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4.6.2 medier omfatter:
• stemme (viva voce);
• telefon, videofon, telekonference;
• systemer til offentlig henvendelse;
• radioudsendelser;
• tv;
• biograffilm;
• computer (e-mail, CD Rom osv.)
• videobånd, -kasette, -disk;
• lydbånd, -kasette, -disk;
• tryk;
• manuskript;
• osv.

4.6.3 Teksttyper omfatter:
Mundtlige, f.eks.:
• offentlige beskeder og instruktion;
• offentlige taler, forelæsninger, oplæg, prædikener;
• ritualer (ceremonier, formelle religiøse handlinger);
• underholdning (drama, show, oplæsninger, sange);
• sportskommentarer (fodbold, cricket, boksning, hestevæddeløb osv.);
• nyhedsudsendelser;
• offentlige debatter og diskussioner;
• interpersonelle dialoger og samtaler;
• telefonsamtaler;
• ansættelsessamtaler.

Skriftlige, f.eks.:
• bøger, fiktion og ikke-fiktion, herunder litterære tidsskrifter;
• blade;
• aviser;
• manualer (gør-det-selv, kogebøger);
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke medier lørneren vil have behov for at/bliver i stand til at/skal være i

stand til at håndtere a) receptivt b) produktivt c)interaktivt d) som mediator.



• lærebøger;
• tegneserier;
• brochurer, programmer;
• foldere;
• reklamemateriale;
• offentlige skilte og opslag;
• skilte i supermarked, butik, markedsbod;
• indpakning og etikettering på varer;
• billetter osv.;
• skemaer og spørgeskemaer;
• ordbøger (étsprogede og tosprogede), tesaurusser;
• forretningsbreve og professionelle breve, faxer;
• personlige breve;
• stile og stiløvelser;
• memoranda, rapporter og oplæg;
• noter og beskeder;
• databaser (nyheder, litteratur, generel information osv.).

De følgende skalaer, baseret på de svejtsiske projekter, der er beskrevet i Appendiks
B, giver eksempler på aktiviteter, der omfatter et skrevet tekstoutput produceret
som svar på henholdsvis et talt eller skrevet input. Kun på de højere niveauer af disse
aktiviteter bliver lørneren i stand til at leve op til kravene til universitetsstudier eller
professionel uddannelse, selvom en vis evne til at håndtere ukompliceret input og
producere et skrevet svar er mulig på mere beskedne niveauer.
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TAGE NOTER (forelæsninger, seminarer osv.)

C2 Er klar over det underforståede og hentydningerne i det, der siges, og kan
notere dem – såvel som de ord, der faktisk bruges af den talende – ned.

C1 Kan tage detaljerede noter under en forelæsning om emner, der ligger inden
for hans/hendes interesseområde, herunder nedskrive informationerne så
nøjagtigt og så tæt på originalen, at noterne også kunne være nyttige for
andre.

B2 Kan forstå en klart struktureret forelæsning om et velkendt emne og kan
tage noter om punkter, han/hun finder vigtige, også selvom han/hun er til-
bøjelig til at koncentrere sig om selve ordene og derfor mister nogle infor-
mationer.
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B2 Kan forstå en klart struktureret forelæsning om et velkendt emne og kan
tage noter om punkter, han/hun finder vigtige, også selvom han/hun er til-
bøjelig til at koncentrere sig om selve ordene og derfor mister nogle infor-
mationer.

B1 Kan under en forelæsning tage noter, der er præcise nok til, at han/hun kan
bruge dem på et senere tidspunkt, forudsat at emnet ligger inden for
hans/hendes interesseområde, og at det, der siges, er tydeligt og velstruk-
tureret.

Kan tage noter som en liste af hovedpointer under en ukompliceret forelæs-
ning, forudsat at emnet er velkendt, og at det, der siges, både er formuleret
i et enkelt sprog og udsagt i tydeligt artikuleret standardtale.

A2 Ingen deskriptor er tilgængelig

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig

PROCESSERE TEKSTER

C2 Kan opsummere informationer fra forskellige kilder, herunder rekonstruere
argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation af det
overordnede resultat.

C1 Kan opsummere lange, krævende tekster.

B2 Kan opsummere en bred vifte af fakta- og fiktionstekster, herunder kom-
mentere og diskutere synspunkter, der står i modsætning til hinanden, og
hovedtemaerne.
Kan opsummere uddrag fra avisnyheder, interview eller dokumentarudsen-
delser, der indeholder holdninger, argumenter og diskussion.
Kan opsummere handlingen og rækkefølgen af begivenheder i en film eller
et skuespil.

B1 Kan sammensætte korte informationer fra flere kilder og opsummere dem
for en anden person.
Kan omskrive korte skrevne passager på en simpel måde, herunder anvende
den originale formulering og disposition i teksten.



Afsnittene fra 4.6.1 til 4.6.3 begrænser sig til teksttyper og de medier, der bærer
dem. Forhold, der ofte behandles under ”genre”, behandles i denne Referenceramme
i 5.2.3, der drejer sig om ”pragmatiske kompetencer”.
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A2 Kan udvælge nøgleord og gengive nøgleord og –udtryk eller korte sætninger
fra en kort tekst inden for lørnerens begrænsede kompetence og erfaring.

Kan lave en afskrift af korte tekster i trykt eller en tydeligt håndskrevet
form.

A1 Kan lave en afskrift af de enkelte ord og korte tekster, der er præsenteret i
standard trykt form.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke teksttyper, lørneren vil have behov for at/bliver i stand til at/skal være

i stand til at håndtere a) receptivt b) produktivt c) interaktivt d) som mediator.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:

• om og i bekræftende fald, hvordan der bliver taget højde for forskellene i
medie og i de psykologiske processer, der indgår i at tale, lytte, læse og skrive
i produktive, receptive og interaktive aktiviteter a) i udvælgelsen, tilpasningen
og sammenstillingen af de mundtlige og skriftlige tekster, der bliver præsente-
ret for lørnerne, b) i den måde lørnerne forventes at håndtere teksterne på, og
c) i evalueringen af de tekster, som lørnerne producerer.

• om og i bekræftende fald, hvordan lørnerne og lærerne bliver gjort kritisk
opmærksom på de tekstlige karakteristika af a) klasseværelsesdiskurs b)
instruktioner og svar på tester og eksamination, og c) undervisnings- og opslags-
materialer;

• om og i bekræftende fald, hvordan lørnerne hjælpes til at gøre de tekster, de
producerer, mere tilpassede til: a) deres kommunikative formål, b) brugssam-
menhængene (domæner, situationer, modtagere, begrænsninger), c) de
anvendte medier.



4.6.4 Tekster og aktiviteter
Outputtet fra sprogproduktionsprocessen er en tekst, som – når den én gang er ytret
eller skrevet – bliver til et artefakt, der er båret af et bestemt medie og er uafhæn-
gig af sin producent. Teksten fungerer derefter som input for sprogreceptionsproces-
sen. Skrevne artefakter er konkrete objekter, om de er hugget i sten, håndskrevne,
computerskrevne, trykte eller elektronisk genererede. De gør det muligt for kommu-
nikation at finde sted til trods for den fuldstændige adskillelse af afsender og modta-
ger i rum og/eller tid – en egenskab som menneskelige samfund i meget stort omfang
er afhængige af. I ansigt-til-ansigt mundtlig interaktion er mediet akustisk i form af
lydbølger, der normalt er flygtige og ikke kan genskabes. Faktisk er der meget få
talende, som er i stand til i mindste detalje at reproducere en tekst, de lige har ytret
i løbet af en samtale. Når den én gang har tjent sit kommunikative formål, bliver den
fjernet fra hukommelsen – hvis den faktisk nogen sinde har været indlejret dér som
en samlet entitet. I kraft af moderne teknologi kan lydbølger imidlertid optages og
udsendes eller lagres i et andet medie og senere konverteres til talebølger. På denne
måde er den tids-rumlige adskillelse af producent og modtager gjort mulig. Desuden
kan optagelser af spontan samtale transskriberes og analyseres som tekster, når det
passer én. Der er nødvendigvis en tæt forbindelse mellem de kategorier, der bliver
foreslået til beskrivelsen af sprogaktiviteter, og de tekster, der er et resultat af disse
aktiviteter. Faktisk kan det samme ord anvendes om begge. ”Oversættelse” kan
enten betegne oversættelseshandlingen eller den tekst, der bliver produceret. På til-
svarende måde kan ”samtale”, ”debat” eller ”interview” betegne den kommunika-
tive interaktion mellem deltagerne, men lige så vel rækkefølgen i deres udvekslede
ytringer, som udgør en tekst af en bestemt type, der tilhører en tilsvarende genre.
Alle produktions-, receptions-, interaktions- og medieringsaktiviteter finder sted i
tid. Talens karakter af virkelig tid er tydelig både i tale- og lytteaktiviteterne og i
selve mediet. ”Før” og ”efter” i en mundtlig tekst skal tages helt bogstavelig. I en
skreven tekst, som normalt (bortset fra rulletekster) er et statisk rumligt artefakt,
forholder det sig ikke nødvendigvis sådan. Under produktionen kan en skreven tekst
redigeres, passager kan indsættes eller slettes. Vi kan ikke afgøre, i hvilken række-
følge elementerne er blevet produceret, selvom de præsenteres i en lineær række-
følge som en kæde af symboler. Under receptionen kan læserens øje bevæge sig frit
hen over teksten på en hvilken som helst måde, muligvis ved strengt at følge den
lineære rækkefølge ligesom børn, der er ved at lære at læse, normalt vil gøre det.
For trænede, modne læseres vedkommende er det meget sandsynligt, at de vil
skanne teksten for elementer med stort informationsindhold med henblik på at etab-
lere en overordnet betydningsstruktur og derefter vende tilbage til en nærmere læs-
ning af – og hvis der er behov for det, flere gange genlæse – sådanne ord, udtryk og
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afsnit, som er særligt relevante for deres behov og formål. En forfatter eller redaktør
kan bruge paratekstuelle træk (se afsnit 4.4.5.3) til at styre denne proces og plan-
lægge teksten i overensstemmelse med den måde, den forventes at blive læst på af
det publikum, den er henvendt til. På tilsvarende måde kan en mundtlig tekst plan-
lægges omhyggeligt på forhånd, således at den fremstår som spontan, men reelt for
at sikre, at et væsentligt budskab bliver effektivt formidlet under de forskellige
betingelser, som receptionen af det sagte er underlagt. Proces og produkt er uløseligt
forbundet.

1. Produktion. Sprogbrugeren/lørneren producerer en mundtlig eller skriftlig tekst,
som ofte modtages på afstand af én eller flere lyttere eller læsere, som ikke bliver
bedt om at svare.

1.1. Tale
En lyttende

SPROGBRUGER lydbølger En lyttende

En lyttende

1.2 Skrive
Læser

SPROGBRUGER skrevet tekst Læser

Læser

2. Reception. Sprogbrugeren/lørneren modtager en tekst fra én eller flere lyttende
eller skrivende, igen ofte på afstand, og bliver ikke bedt om at svare.

2.1 Lytte
(en talende)

En talende lydbølger SPROGBRUGER

(en talende)
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2.2. Læse
(en skrivende)

En skrivende skreven tekst SPROGBRUGER

(en skrivende)

3. Interaktion. Sprogbrugeren indgår i ansigt-til-ansigt-dialog med en samtalepart-
ner. Dialogteksten består af ytringer, der bliver henholdsvis produceret og modtaget
skiftevis af hver samtalepartner.

SPROGBRUGER diskurs Samtalepartner

4. Mediering dækker to aktiviteter.

4.1. Oversættelse. Sprogbrugeren/lørneren modtager en tekst fra en talende eller
en skrivende, som ikke er tilstede, i ét sprog eller én kode (Lx) og producerer en
paralleltekst i et andet sprog eller en anden kode (Ly), der skal modtages af en anden
person som lyttende eller læsende på afstand.

Skrivende (Lx) tekst (på Lx) SPROGBRUGER tekst (på Ly) Læser (Ly)

4.2 Tolkning. Sprogbrugeren/lørneren kan fungere som mellemmand i ansigt-til-
ansigt-interaktion mellem to samtalepartnere, der ikke deler det samme sprog eller
den samme kode, idet han/hun modtager en tekst på ét sprog (Lx) og producerer en
tilsvarende tekst i et andet (Ly).
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SPROGBRUGER Tekst 1. samtalepartner

SPROGBRUGER Tekst 2. samtalepartner

SPROGBRUGER Tekst 3. samtalepartner

SPROGBRUGER Tekst 4. samtalepartner

osv.



Samtalepartner (Lx) diskurs (Lx) SPROGBRUGER diskurs(Ly) Samtalepartner (Ly)

Foruden interaktions- og medieringsaktiviteter – således som de er beskrevet ovenfor
– er der mange aktiviteter, som kræver, at sprogbrugeren/lørneren producerer en
tekstlig respons på en tekstlig stimulus. Den tekstlige stimulus kan være et mundtlig
spørgsmål, et sæt skrevne instruktioner (f.eks. en instruktion til en eksamensop-
gave), en ræsonnerende tekst, autentisk eller forfattet osv. eller en kombination af
disse. Den krævede tekstlige respons kan være alt fra et enkelt ord til en tretimers
stil. Både input- og outputtekster kan være mundtlige eller skriftlige og på L1 eller
L2. Forbindelsen mellem de to tekster kan være betydningsbevarende eller ikke. Selv
om vi i overensstemmelse hermed ignorerer den rolle, som aktiviteter, hvori lørneren
producerer en L1-tekst som svar på en L1-stimulus (hvilket ofte er tilfældet med hen-
syn til den sociokulturelle komponent), spiller i undervisningen/indlæringen af
moderne sprog, kan der skelnes mellem omkring 24 aktivitetstyper. For eksempel de
følgende tilfælde (Tabel 6), hvori både input og output er på målsproget.

Mens sådanne tekst-til-tekst-aktiviteter indgår i hverdagens sprogbrug, er de især
hyppige i sproglæring/-undervisning og testning. De mere mekaniske betydningsbeva-
rende aktiviteter (repetition, diktat, oplæsning, fonetisk transskription) er for tiden
ikke populære i kommunikationsorienteret sprogundervisning på grund af deres kun-
stighed, og hvad der opfattes som uønsket backwash-effekt. Man kan måske argu-
mentere for dem som testredskaber af den tekniske årsag, at gennemførelsen af dem
i høj grad afhænger af evnen til at anvende lingvistiske kompetencer til at reducere
tekstens informationsindhold. Under alle omstændigheder er fordelen ved at under-
søge alle mulige kombinationer af kategorier i taksonomiske sæt ikke kun, at det gør
det muligt at skabe orden i erfaringer, men også at det afslører huller og åbner for
nye muligheder.
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Samtalepartner (Lx) Tekst (Lx1) SPROGBRUGER Tekst (Ly1) Samtalepartner (Ly)

Samtalepartner (Lx) Tekst (Lx2) SPROGBRUGER Tekst (Ly2) Samtalepartner (Ly)

Samtalepartner (Lx) Tekst (Lx3) SPROGBRUGER Tekst (Ly3) Samtalepartner (Ly)

Samtalepartner (Lx) Tekst (Lx4) SPROGBRUGER Tekst (Ly4) Samtalepartner (Ly)



Tabel 6. Tekst-til-tekst-aktiviteter
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Input-tekst Output-tekst

Medie Sprog Medie Sprog-
bevarende

Betydnings-
bevarende

Aktivitetstype
(eksempler)

mundtlig L2 mundtlig L2 Ja repetition

mundtlig L2 skriftlig L2 Ja diktat

mundtlig L2 mundtlig L2 Nej mundtlig
spørgsmål/svar

mundtlig L2 skriftlig L2 Nej skriftlige svar på
mundtlige L2-spørgsmål

skriftlig L2 mundtlig L2 Ja oplæsning

skriftlig L2 skriftlig L2 Ja kopiering,
transskription

skriftlig L2 mundtlig L2 Nej mundtlig respons på
skriftlig L2-instruktion
til eksamensopgave

skriftlig L2 skriftlig L2 Nej skrivning som svar på
skriftlig L2-instruktion
til eksamensopgave



5. Sprogbrugerens/lørnerens kompetencer

Sprogbrugerne og lørnerne trækker på en række kompetencer, som de har udviklet i
for-bindelse med deres tidligere erfaringer, når de skal udføre de opgaver og aktivi-
teter, der kræves for at klare de kommunikative situationer, de indgår i. Til gengæld
resulterer lørnerens deltagelse i kommunikative begivenheder (herunder naturligvis
de begivenheder, der er specielt indrettet på at fremme sproglæring) i en yderligere
udvikling af hans/hendes kompetencer, både dem der skal bruges umiddelbart og
dem, der skal bruges på længere sigt.
Alle menneskelige kompetencer bidrager på den ene eller den anden måde til sprog-
brugerens færdighed i at kommunikere og kan opfattes som aspekter af kommunika-
tiv kompetence. Det kan imidlertid være nyttigt at skelne mellem på den ene side de
kompetencer, der ikke umiddelbart er forbundet med sprog, og på den anden side de
lingvistiske kompetencer i snævrere forstand.

5.1 Generelle kompetencer

5.1.1 Deklarativ viden (savoir)

5.1.1.1 Viden om verden
Voksne mennesker har en højt udviklet og fint artikuleret model af verden og dens
indretning, en model der er tæt forbundet med ordforrådet og grammatikken i deres
modersmål. Faktisk udvikler de sig begge i relation til hinanden. Spørgsmålet: ’Hvad
er det?’, kan dreje sig om navnet på et nyligt observeret fænomen eller om betyd-
ningen (referenten) af et nyt ord. De grundlæggende træk i denne model er fuldt
udviklet i slutningen af den tidlige barndom, men modellen bliver yderligere udviklet
gennem uddannelse og erfaring i løbet af ungdommen og gennem hele det voksne liv.
Kommunikation afhænger af overensstemmelsen mellem modellerne af verden og det
sprog, der er blevet internaliseret af de deltagende personer. Ét mål med videnska-
belige undersøgelser er at afdække universets struktur og måde at fungere på og at
skabe en standardiseret terminologi til at beskrive og henvise til dem. Almindeligt
sprog har udviklet sig på en mere organisk måde, og relationen mellem kategorierne
form og betydning varierer en del fra det ene sprog til det andet, om end inden for
ret snævre grænser, der er sat af virkelighedens faktiske natur. Afvigelserne er større
inden for den sociale sfære end i relation til det fysiske miljø, selvom sprogene også
dér skelner mellem naturlige fænomener i forhold til deres betydning for fællesska-
bets liv. Andetsprogs- og fremmedsprogsundervisning kan ofte gå ud fra, at lørnerne
allerede har tilegnet sig en viden om verden, der er tilstrækkelig til det givne formål.
Dette er imidlertid på ingen måde altid tilfældet (se 2.1.1).
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Viden om verden (om den stammer fra erfaring, uddannelse eller fra informationskil-
der osv.) omfatter:
• Lokaliteter, institutioner og organisationer, personer, genstande, processer og ope-
rationer i forskellige domæner, således som de er eksemplificeret i Tabel 5 (afsnit
4.1.2). Af særlig betydning for den, der lærer et bestemt sprog, er faktuel viden
angående det eller de lande, hvori sproget tales, så som de væsentligste geografi-
ske, miljømæssige, demografiske, økonomiske og politiske træk.

• Klasser af entiteter (konkrete/abstrakte, levende/døde osv.) og deres egenskaber

og relationer (tidslige-rumlige, associative, analytiske, logiske, årsag/virkning
osv.), så-ledes som de f.eks. fremstilles i Threshold Level 1990, Kapitel 6.

5.1.1.2 Sociokulturel viden
Strengt taget er viden om samfundet og kulturen i det eller de sociale fællesskaber,
hvori sproget tales, ét aspekt af viden om verden. Denne viden er imidlertid tilstræk-
kelig betydningsfuld for lørneren til, at den fortjener særlig opmærksomhed, især da
den i modsætning til mange andre former for viden med en vis sandsynlighed ligger
uden for lørnerens tidligere erfaringer og meget vel kan være fordrejet af stereoty-
per.

De træk, der er særlig karakteristiske for et bestemt europæisk samfund og dets kul-
tur, kan f.eks. dreje sig om:
1. Dagliglivet, f.eks.:
• mad og drikke, tider for måltider, bordskik;
• offentlige helligdage;
• arbejdstider og –skikke;
• fritidsaktiviteter (hobbyer, sport, læsevaner, medier).

2. Livsbetingelser, f.eks.:
• levestandard (med regionale, klassemæssige og etniske variationer);
• boligforhold;
• velfærdsordninger.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilken viden om verden, lørneren antages/forventes at have;
• hvilken ny viden om verden, især med hensyn til det land hvori sproget tales,

lørneren vil have behov for/skal være i stand til at tilegne sig i løbet sprogkurset.



3. Interpersonelle relationer (herunder magt- og solidaritetsrelationer) f.eks. hvad angår:
• samfundets klassestruktur og relationer mellem klasser;
• relationer mellem kønnene (køn, intimitet);
• familiestrukturer og –relationer;
• relationer mellem generationer;
• relationer i arbejdssituationer;
• relationer mellem offentligheden og politiet, embedsmænd osv.
• relationer mellem racer og lokalsamfund;
• relationer blandt politiske og religiøse grupperinger.

4. Værdier, overbevisninger og holdninger i relation til sådanne faktorer som:
• social klasse;
• erhvervsgrupper (akademikere, ledere, offentligt ansatte, faglærte og ufaglærte);
• rigdom (indtjent og arvet);
• regionale kulturer;
• sikkerhed;
• institutioner;
• traditioner og sociale ændringer;
• historie, især historiske personligheder og begivenheder, der har fået ikonisk status;
• minoriteter (etniske, religiøse);
• national identitet;
• fremmede lande, stater, folkeslag;
• politik;
• kunst (musik, visuelle kunstarter, litteratur, drama, folkemusik og –sange);
• religion;
• humor.

5. Kropssprog (se afsnit 4.4.5). Viden om de konventioner, der styrer den kropslige
adfærd, udgør en del af sprogbrugerens/lørneren sociokulturelle kompetence.

6. Sociale konventioner, f.eks. med hensyn til at give og modtage gæstfrihed, så som:
• punktlighed;
• gaver;
• påklædning;
• forfriskninger, drikkevarer, måltider;
• konventioner og tabuer i relation til opførsel og konversation;
• opholdets længde;
• afsked.
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7. Rituel adfærd inden for områder som:
• religionsudøvelse og ceremonier;
• fødsel, ægteskab, død;
• adfærd som publikum eller tilskuer ved offentlige forestillinger og ceremonier;
• festligheder, festivaler, baller, diskodans osv.

5.1.1.3 Interkulturel bevidsthed
Viden, bevidsthed om og forståelse af ligheder og karakteristiske forskelle mellem
den verden, man kommer fra og målsamfundet, skaber interkulturel bevidsthed. Det
er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at interkulturel bevidsthed inkluderer
bevidsthed om regional og social forskellighed i begge verdener. Den bliver også beri-
get af bevidsthed om en bredere vifte af kulturer end dem, der bliver båret af lørne-
rens L1 og L2. Denne bredere bevidsthed er med til at placere begge verdener i en
kontekst. Foruden objektiv viden dækker interkulturel bevidsthed også en bevidsthed
om, hvordan hvert samfund tager sig ud fra den andens perspektiv, ofte i form af
nationale stereotyper.

5.1.2 Færdigheder og kunnen (savoir-faire)

5.1.2.1 Praktiske færdigheder og kunnen omfatter:
• Sociale færdigheder: færdighed i at handle i overensstemmelse med de typer af
kon-ventioner, der er redegjort for i 5.1.1.2 ovenfor, og i at udføre de forventede
rutiner, for så vidt som det betragtes som adækvat for udenforstående og især
udlændinge at gøre det.

• Adfærdsfærdigheder: færdighed i på en effektiv måde at udføre de rutinehandlin-
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke tidligere sociokulturelle erfaringer og tidligere viden, lørneren antages/

forventes at have;
• hvilke nye erfaringer og ny viden om det sociale liv i sit sociale fællesskab såvel

som i målsamfundet, lørneren vil have behov for at tilegne sig for at kunne
møde kravene til L2 kommunikation;

• hvilken bevidsthed om relationen mellem egen kultur og målkulturen, lørneren
vil have be-hov for med henblik på at udvikle en passende interkulturel kompe-
tence.



ger, der kræves i dagliglivet (tage bad, tage tøj på, spadsere, lave mad, spise osv.);
vedligeholdelse og reparation af husholdningsudstyr osv.

• Erhvervsmæssige og professionelle færdigheder: færdighed i at foretage de spe-
ciali-serede handlinger (mentale og fysiske), der kræves for at kunne udføre de
pligter, der er forbundet med at være ansat/selvstændig.

• Fritidsfærdigheder: færdighed i på en effektiv måde at udføre de handlinger, der
kræves i forbindelse med fritidsaktiviteter, f.eks.:

• kunst (male, lave skulpturer, spille musikinstrumenter osv.);
• (kunst)håndværk (strikke, brodere, væve, flette kurve, lave tømrerarbejde osv.);
• sport (holdspil, atletik, jogging, bjergbestigning, svømning osv.);
• hobbyer (fotografering, havearbejde osv.).

5.1.2.2 Interkulturelle færdigheder
De omfatter:
• færdighed i at bringe oprindelseskulturen og den fremmede kultur i forbindelse
med hinanden;

• kulturel sensitivitet og færdighed i at identificere og bruge en mangfoldighed af
strategier til at opnå kontakt med mennesker, der kommer fra andre kulturer;

• færdighed i at udfylde rollen som kulturel formidler mellem ens egen kultur og den
fremmede kultur og færdighed i effektivt at håndtere interkulturelle misforståelser
og konfliktsituationer;

• færdighed i at overvinde stereotyper.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke praktiske færdigheder og hvilken kunnen, lørneren vil have brug for/skal

være i besiddelse af for at kunne kommunikere effektivt inden for det aktuelle
område.



5.1.3 ”Eksistentiel” kompetence (savoir-être)
Sprogbrugernes/lørnernes kommunikative aktivitet er ikke alene påvirket af deres
viden, forståelse og færdigheder, men også af selvforståelsesfaktorer, der er forbun-
det med de-res individuelle personlighed og karakteriseret af de holdninger, den
motivation, de vær-dier, overbevisninger, kognitive stil og personlighedstyper, som
bidrager til deres personlige identitet. Disse omfatter:

1. holdninger, som f.eks. sprogbrugerens/lørnerens grad af:
• åbenhed over for og interesse for nye oplevelser, andre personer, idéer, folkeslag,
samfund og kulturer;

• villighed til at sætte sin egen kulturelle synsvinkel og sit eget kulturelle værdisy-
stem i relation til andres;

• villighed til og færdighed i at distancere sig fra konventionelle holdninger til kul-
turel forskellighed.

2. motivation:
• indre/ydre;
• instrumentel/integrativ;
• kommunikativ handlekraft, det menneskelige behov for at kommunikere.

3. værdier, f.eks. etiske og moralske.

4. overbevisninger, f.eks. religiøse, ideologiske, filosofiske.

5. kognitiv stil, f.eks.:
• konvergerende/divergerende;
• holistisk/analytisk/syntetisk.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke kulturelle formidlerroller og –funktioner, lørneren vil have behov

for/skal være i stand til/er i stand til at udfylde;
• hvilke træk ved sin egen kultur og målkulturen, lørneren vil have behov

for/skal være i stand til/er i stand til at få øje på;
• hvilke forholdsregler, der forventes at blive truffet for at give lørneren lejlig-

hed til at opleve målkulturen;
• hvilke lejligheder lørneren vil have til at fungere som kulturformidler.



6. personlighedsfaktorer, f.eks.:
• snakkesalig/fåmælt:
• foretagsom/frygtsom;
• optimistisk/pessimistisk;
• indadvendt/udadvendt;
• proaktiv/reaktiv;
• intropunitiv/ekstrapunitiv/impunitiv personlighed (skyld);
• (fri for) frygt eller generthed;
• rigid/fleksibel;
• fordomsfri/fordomsfuld;
• spontan/selvkontrollerende;
• intelligent;
• pertentlig/skødesløs;
• klæbehjerne;
• flittig/doven;
• ambitiøs/uambitiøs;
• at være (ikke være) selvbevidst;
• at være (ikke være) selvhjulpen;
• at have (mangle) selvtillid;
• at have (mangle) selvværd.

Holdninger og personlighedsfaktorer har ikke alene stor indvirkning på sprogbruger-
nes/lørnernes roller i kommunikative handlinger, men også på deres færdighed til at
lære. Udviklingen af en ”interkulturel personlighed”, der omfatter både holdninger
og bevidst-hed, bliver af mange betragtet som et vigtigt uddannelsesmæssigt mål i
sig selv. Vigtige etiske og pædagogiske spørgsmål bliver rejst i denne forbindelse, så
som:
• omfanget af personlighedsudvikling som et eksplicit uddannelsesmæssigt mål;
• hvordan kulturel relativisme kan forenes med etisk og moralsk integritet;
• hvilke personlighedsfaktorer, der a) fremmer b) hæmmer læring og tilegnelse af
fremmed- og andetsprog;

• hvordan lørnere kan hjælpes til at udnytte styrker og overvinde svagheder;
• hvordan personlighedsmangfoldighed går i tråd med de begrænsninger, der bliver
påtvunget af uddannelsessystemerne.
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5.1.4 Færdighed i at lære (savoir-apprendre)

I sin mest generelle betydning er savoir-apprendre færdighed til at deltage i og
reflektere over nye oplevelser og at inkorporere ny viden i eksisterende viden, her-
under modificere denne viden, hvor det er nødvendigt. Sproglæringsfærdigheder
udvikles i forbindelse med erfaringen med at lære. De sætter lørneren i stand til
mere effektivt og selvstændigt at håndtere nye sproglæringsudfordringer, at se hvilke
valgmuligheder der eksisterer, og gøre bedre brug af mulighederne. Færdigheden til
at lære har mange komponenter så som bevidsthed om sprog og kommunikation,
generelle fonetiske færdigheder og heuri-stiske færdigheder.

5.1.4.1 Bevidsthed om sprog og kommunikation
Sensitivitet over for sprog og sprogbrug, herunder viden om og forståelse af principperne
for, hvordan sprog er organiseret og anvendes, gør det muligt for lørneren at optage ny
erfaring i en struktureret ramme og at opleve denne erfaring som en berigelse. Det nye
sprog, der er knyttet til disse erfaringer, kan dermed lettere læres og anvendes i stedet
for at blive mødt med modstand og oplevet som en trussel mod lørnerens allerede etab-
lerede lingvistiske system, der ofte opfattes som det normale eller ”naturlige”.

5.1.4.2 Almen fonetisk bevidsthed og almene fonetiske færdigheder
Mange lørnere, især voksne, oplever, at deres færdighed i at udtale nye sprog bliver
gjort lettere i kraft af:
• en færdighed i at skelne mellem og producere uvante lyd og uvante prosodiske
mønstre:

• en færdighed i at opfatte og sammenkæde uvante lydsekvenser;
• en færdighed i som lyttende at opløse (dvs. opdele i distinkte og betydningsbæ-
rende dele) en ubrudt lydstrøm i en meningsfuld struktureret kæde af fonologiske
elementer;

• en forståelse/beherskelse af de processer, der er anvendelige til tilegnelse af et nyt
sprog i forbindelse med lydperception og –produktion.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• om og i givet fald, hvilke personlighedsfaktorer lørnerne vil have behov

for/skal være i stand til/er i stand til at udvikle/udvise;
• om og i givet fald, på hvilke måder der bliver taget hensyn til lørnerens karak-

tertræk i sprog-læring, undervisning og evaluering.



Disse almene færdigheder adskiller sig fra færdigheden i at udtale et bestemt sprog.

5.1.4.3 Studiefærdigheder
Disse omfatter:
• færdighed i at gøre effektiv brug af de læringsmuligheder, der bliver skabt i under-
visningssituationer, f.eks.:

• at holde opmærksomheden rettet mod de oplysninger, der præsenteres;
• at få fat på hensigten med den stillede opgave;
• at samarbejde effektivt i par- og gruppearbejde;
• at gøre hurtig og hyppig brug af det lærte sprog;
• færdighed i at anvende tilgængeligt materiale til selvstændig læring;
• færdighed i at organisere og anvende materiale til selvstyret læring;
• færdighed i at lære på en effektiv måde (både lingvistisk og sociokulturelt)
gen-nem direkte observation af og deltagelse i kommunikative begivenheder
gennem oparbejdelse af perceptuelle, analytiske og heuristiske færdigheder;

• bevidsthed om sine egne styrker og svagheder som lørner;
• færdighed i at identificere sine egne behov og mål;
• færdighed i at organisere sine egne strategier og procedurer i forfølgelsen af
disse mål, i overensstemmelse med sine karaktertræk og ressourcer.

5.1.4.4 Heuristiske færdigheder
Disse omfatter:
• lørnerens færdighed i at håndtere nye erfaringer (et nyt sprog, nye mennesker, nye
måder at opføre sig på osv.) og at bringe andre kompetencer i anvendelse (f.eks. at
observere, fatte betydningen af det observerede, analysere, udlede, lære udenad
osv.) i den specifikke læringssituation;

• lørnerens færdighed i (specielt i forbindelse med anvendelsen af opslagsværker på
målsproget) at finde, forstå og om nødvendigt formidle nye informationer;

• færdighed i at anvende nye teknologier (f.eks. ved at søge efter informationer i
data-baser, hypertekster osv.).
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke skridt – hvis nogen – der bliver taget for at udvikle lørnerens bevidsthed

om sprog og kommunikation;
• hvilke færdigheder i lydlig skelnen og artikulation lørneren vil få brug for at

være/skal være/er i besiddelse af.



5.2 Kommunikative sprogkompetencer

For at udføre kommunikative intentioner bringer sprogbrugerne/lørnerne deres gene-
relle kvalifikationer i anvendelse, sådan som de er beskrevet i detaljer ovenfor, sam-
men med en mere specifikt sprogrelateret kommunikativ kompetence. Kommunikativ
kompetence i denne snævrere betydning består af følgende komponenter:
• lingvistisk kompetence;
• sociolingvistisk kompetence;
• pragmatisk kompetence.

5.2.1 Lingvistisk kompetence
Der er aldrig nogensinde blevet udarbejdet en fuldstændig, udtømmende beskrivelse
af noget sprog som et formelt system til at udtrykke betydning med. Sprogsystemer
er yderst komplekse, og sproget i et stort, forskelligartet, udviklet samfund beher-
skes aldrig fuldstændigt af dets brugere, hvilket heller ikke vil kunne ske, eftersom
alle sprog er i konstant udvikling for at kunne opfylde kravene til dets kommunikative
anvendelse. De fleste nationer har forsøgt at fastsætte en standardform af sproget,
der dog aldrig omfatter alle detaljer. I præsentationen af standardsproget er den
model for lingvistisk beskrivelse, der anvendes til undervisning i sprogets korpus, sta-
dig den samme, som blev anvendt for de for længst afdøde klassiske sprog. Denne
”traditionelle” model blev imidlertid afvist for over 100 år siden af de fleste profes-
sionelle lingvister, som insisterede på, at sprog skulle beskrives, sådan som de eksi-
sterer i brug, snarere end som nogle autoriteter synes, de burde være, ligesom de
insisterede på, at den traditionelle model, der var blevet udviklet til sprog af en
bestemt type, ikke egnede sig til at beskrive sprogsystemer med en meget anderledes
struktur. Ingen af de mange forslag til alternative modeller har imidlertid opnået
generel accept. Muligheden for en universel model til beskrivelse af alle sprog er fak-
tisk blevet afvist. Nyere arbejder om lingvistiske universalier har endnu ikke pro-
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke studiefærdigheder, lørnerne opmuntres til/bliver i stand til at anvende

og udvikle;
• hvilke heuristiske færdigheder, lørnerne opmuntres til/bliver i stand til at

anvende og udvikle;
• hvilke foranstaltninger, der bliver truffet, for at lørnerne i stigende grad kan

blive selvstændige i deres læring og brug af sprog.



duceret resultater, der direkte kan anvendes som hjælp i sproglæring, undervisning
og evaluering. De fleste deskriptive lingvister er nu tilfredse med at kodificere prak-
sis, herunder sammenholde form og indhold og anvende terminologi, der kun afviger
fra traditionel praksis, hvor det er nødvendigt for at kunne behandle fænomener, der
ligger uden for de traditionelle beskrivelsesmodellers rækkevidde. Det er den til-
gang, der anvendes i Afsnit 4.2. Den forsøger at identificere og klassificere hoved-
komponenterne i lingvistisk kompetence defineret som viden om og færdighed i at
anvende de formelle ressourcer, der kan anvendes til at sammensætte og formulere
velformede, meningsfulde budskaber. Det system, der følger, har til formål at give
nogle klassifikationsredskaber i form af pa-rametre og kategorier, som man måske vil
finde nyttige til beskrivelse af lingvistisk ind-hold og som et grundlag for refleksion.
Det står – her som alle andre steder – de prakti-kere, der foretrækker at anvende en
anden referenceramme, frit for at gøre det. De bør så identificere den teori, tradi-
tion og praksis, de følger. Her skelner vi mellem:

5.2.1.1 leksikalsk kompetence;
5.2.1.2 grammatisk kompetence;
5.2.1.3 semantisk kompetence;
5.2.1.4 fonologisk kompetence;
5.2.1.5 ortografisk kompetence;
5.2.1.6 ortoepisk kompetence.

Fremskridt i udviklingen af lørnerens færdighed i at anvende lingvistiske ressourcer
kan skaleres og præsenteres som det gøres nedenfor.
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GENERELT LINGVISTISK REPERTOIRE

C2 Kan udnytte en omfattende og solid beherskelse af en meget bred vifte af
sprog til at udtrykke sine tanker præcist, fremhæve, differentiere og elimi-
nere flertydighed. Der er ikke tegn på, at lørneren er nødt til at begrænse
det, som han/hun ønsker at sige.

C1 Kan udvælge en passende formulering fra en bred vifte af sprog til at
udtrykke sig klart med, uden at være nødt til at begrænse det, som han/hun
ønsker at sige.
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B2 Kan udtrykke sig klart og uden mange tegn på at være nødt til at begrænse
det, som han/hun ønsker at sige.

Har et tilstrækkeligt sprogligt repertoire til kunne give klare beskrivelser,
udtrykke synspunkter og udvikle argumenter uden særligt tydelige tegn på
at lede efter ord, herunder anvende nogle komplek-se sætningsformer til at
gøre det med.

B1 Har et tilstrækkeligt sprogligt repertoire til at kunne beskrive uforudsige-
lige situationer, forklare hovedpunkterne i en idé eller et problem med
rimelig præcision og udtrykke tanker om abstrakte og kulturelle emner som
musik og film.

Har tilstrækkeligt sprog og ordforråd til med nogen tøven og omskrivninger
at kunne at udtrykke sig om emner som familie, hobbyer og interesser,
arbejde, rejser og aktuelle begivenheder, men begrænsninger i ordforråd
forårsager gentagelser og endog til tider vanskeligheder med formuleringer.

A2 Har et repertoire af basalt sprog, som sætter ham/hende i stand til at hånd-
tere dagligdags situationer med et forudsigeligt indhold, skønt han/hun i
almindelighed bliver nødt til at gå på kompromis med budskabet og søge
efter ord.

Kan producere korte dagligdags udtryk med henblik på at dække enkle behov
af konkret art: personlige oplysninger, daglige rutiner, mangler og behov,
anmodninger om information.
Kan anvende basale sætningsmønstre og kommunikere med vendinger, der er
lært udenad, grupper på nogle få ord og faste vendinger om sig selv og andre
mennesker, hvad de arbejder med, steder, ejendele osv.
Har et begrænset repertoire af korte vendinger, der er lært udenad, og som
dækker forudsigelige overlevelsessituationer; hyppige sammenbrud og mis-
forståelser opstår i ikke-rutineprægede situationer.

A1 Behersker en meget basal vifte af enkle udtryk om personlige detaljer og
behov af konkret art.



5.2.1.1 Leksikalsk kompetence, der er viden om og færdighed i at anvende sprogets
ordforråd, består af leksikalske elementer og grammatiske elementer.

De leksikalske elementer omfatter:
a) Faste udtryk bestående af flere ord, der læres og bruges som helheder. Faste
udtryk omfatter:
• sætninger af faste udtryk, omfattende:
• direkte eksponenter for sprogfunktioner (se afsnit 5.2.3.2) så som hilsner, f.eks.
• Goddag (How do you do?) God morgen! (Good morning!) osv.
• ordsprog osv. (se afsnit 5.2.2.3)
• overleverede forældede udtryk, f.eks. Fjern dig fra mit åsyn! (Be off with you!)

• idiomatiske vendinger:
ofte semantisk uigennemskuelige, stivnede metaforer, f.eks.:
Han stillede træskoene (He kicked the bucket) (dvs. han døde)
Det har lange udsigter (It’s a long shot) (= det bliver formentlig ikke til noget).
Han kørte som ind i helvede (He drove hell for leather) (dvs. meget hurtigt).
Forstærkere. Brugen af dem er ofte kontekstuelt og stilistisk begrænset, f.eks. så
hvid som sne (as white as snow) (= ren), i modsætning til som hvid som et lagen
(as white as a sheet) (= ’bleg’).

• faste helheder, lært og anvendt som uanalyserede helheder, som ord og vendinger
sættes ind i for at forme meningsfulde sætninger, f.eks. ’Jeg vil gerne have…’
(’Please may I have…’)

• andre faste vendinger så som:
sammensatte verber, f.eks. det kommer an på, klare sig (med;
sammensatte præpositioner, f.eks. foran.

• faste kollokationer, bestående af ord, der ofte anvendes sammen, f.eks. at holde
en tale (to make a speech)/at tage fejl (to make a mistake).

b) Enkeltord. Et ord kan have mange forskellige betydninger (polysemi), f.eks. tank,
en beholder til væske eller et bevæbnet armeret køretøj. Ord indgår som medlemmer
af de åbne ordklasser: substantiver, verber, adjektiver, adverbier, og disse kan
omfatte lukkede leksikalske sæt (f.eks. ugedagene, årets måneder, vægt og mål
osv.). Andre leksikale sæt kan også etableres til grammatiske og semantiske formål
(se nedenfor).

158



Grammatiske elementer tilhører lukkede ordklasser, f.eks.:

artikler (et, et)
kvantifikatorer (nogle, alle, mange osv.)
demonstrative pronominer (den, det, dette, dette, disse)
personlige pronominer (jeg, vi, han, hun, den, det, de, mig, du osv.)
spørgeord og relative
pronominer (hvem, hvad, hvilken, hvor, hvordan osv.)
possessiver (min, din, hans, hendes, dens osv.)
præpositioner (i, ved, med, af osv.)
hjælpeverber (være, have, modalverber)
konjunktioner (og, men, hvis, selvom)
partikler (f.eks. jo, da, vist, nok osv.)

Eksempler på skalaer er tilgængelige for repertoiret af ordforrådskendskab og fær-
dighed i at beherske denne viden.
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ORDFORRÅDSREPERTOIRE

C2 Har god beherskelse af et meget bredt leksikalsk repertoire, herunder idio-
matiske udtryk og dagligdags udtryk; udviser bevidsthed om konnotative
betydningsniveauer.

C1 Har god beherskelse af et bredt leksikalsk repertoire, der tillader, at huller
let bliver udfyldt med omskrivninger; meget lidt åbenlys søgen efter udtryk
og få undgåelsesstrategier. God beherskelse af idiomatiske udtryk og daglig-
dags udtryk.

B2 Har et stort repertoire af ordforråd angående forhold, der er forbundet med
hans/hendes vidensområde og de mest almene emner. Kan variere sine for-
muleringer for at undgå hyppige gentagelser, men leksikalske huller kan sta-
dig forårsage tøven og omskrivning.

B1 Har tilstrækkeligt ordforråd til med nogle omskrivninger at udtrykke sig om
de fleste emner vedrørende hans/hendes daglige liv som familie, hobbyer og
interesser, rejser og aktuelle begivenheder.



5.2.1.2 Grammatisk kompetence
Grammatisk kompetence kan defineres som kendskab til og færdighed i at anvende et
sprogs grammatiske ressourcer.
Formelt set kan et sprogs grammatik ses som det sæt principper, der styrer samlingen
af elementer til meningsfulde rubricerede og sammenstillede kæder (sætninger).
Grammatisk kompetence er færdighed i at forstå og udtrykke betydning ved at pro-
ducere og genkende velformede udtryk og sætninger i overensstemmelse med spro-
gets grammatiske principper (i modsætning til at lære dem udenad og reproducere
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A2 Har tilstrækkeligt ordforråd til at udføre rutineprægede, dagligdags trans-
aktioner, der omfatter velkendte situationer og emner.

Har et tilstrækkeligt ordforråd til at udtrykke basale kommunikative behov.
Har et tilstrækkeligt ordforråd til at klare simple overlevelsesbehov.

A1 Har et basalt leksikalt repertoire af isolerede ord og vendinger relateret til
bestemte konkrete situationer.

ORDFORRÅDSKONTROL

C2 Konsekvent korrekt og tilpasset brug af ordforråd.

C1 Enkelte mindre smuttere, men ikke betydningsfulde fejl i ordforråd.

B2 Den leksikalske præcision er generelt høj, om end nogen usikkerhed og ukor-
rekt ordvalg forekommer, uden at det dog hæmmer kommunikationen.

B1 Udviser god kontrol over elementært ordforråd, men store fejl optræder
stadigvæk, når han/hun udtrykker mere komplekse tanker og kommunikerer
om ukendte emner og i ukendte situationer.

A2 Kan kontrollere et snævert repertoire vedrørende konkrete dagligdags behov.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke leksikalske elementer (faste udtryk og ord), lørneren får brug for at/skal

kunne/kan genkende og/eller anvende;
• hvordan de udvælges og organiseres.



dem som uanalyserede vendinger). I denne forstand er ethvert sprogs grammatik
yderst kompleks og har indtil nu modsat sig en endegyldig og udtømmende behand-
ling. Der er et antal konkurrerende teorier om og modeller for organiseringen af ord
til sætninger. Det er ikke Referencerammens opgave at dømme mellem dem eller at
gøre sig til talsmand for brugen af én bestemt teori, men snarere at opmuntre bru-
gerne til at angive, hvilken én af dem de har valgt at følge, og hvilke følger valget har
for deres praksis. Her begrænser vi os til at identificere nogle parametre og katego-
rier, som er vidt udbredte i grammatisk beskrivelse.

Beskrivelsen af grammatisk organisering indebærer specifikation af:
• elementer, f.eks. morfer

morfemrødder og affikser
ord

• kategorier, f.eks. numerus, kasus, køn
konkret/abstrakt, tællelig/utællelig
transitivitet, diatese (aktiv/ passiv)
præsens/præteritum, perfektum
aspekt ((im)perfektiver)

• klasser, f.eks. konjugationer
bøjninger
åbne ordklasser: substantiver, indholdsverber, adjektiver,
adverbier,
lukkede ordklasser (grammatiske elementer – se afsnit 5.2.1.1)

• strukturer, f.eks. sammensatte og komplekse ord
syntagmer (verbalsyntagmer, numeralsyntagmer osv.)
sætninger (hovedsætninger, ledsætninger, sideordnede sæt-
ninger)

• processer (deskriptive), f.eks.:
nominalisering
affiksering
suppletion
anvende aflyd
omflytning
omformning
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• relationer, f.eks. styrelse
kongruens
valens

Et eksempel på en skala er tilgængelig for grammatisk korrekthed. Denne skala bør
ses i relation til skalaen for generel lingvistisk repertoire, der blev vist i begyndelsen
af dette afsnit. Det anses ikke for muligt at udarbejde en skala for progression angå-
ende grammatisk struktur, der ville være anvendelig på tværs af alle sprog.
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C2 Bevarer konsekvent grammatisk kontrol over komplekst sprog, selv når
opmærksomheden er optaget af noget andet (f.eks. af fremadrettet plan-
lægning, af at iagttage andres reaktioner).

C1 Bevarer konsekvent en høj grad af grammatisk korrekthed; fejl er sjældne
og svære at få øje på.

B2 God grammatisk kontrol; enkelte ’smuttere’ eller ikke-systematiske fejl og
mindre ufuldkommenheder i sætningsstrukturen kan stadig forekomme, men
de er sjældne og kan ofte rettes efterfølgende.

Udviser en relativ høj grad af grammatisk kontrol. Laver ikke fejl, der fører
til misforståelser.

B1 Kommunikerer med forholdsvis stor korrekthed i velkendte sammenhænge;
generelt god kontrol om end med sporbar indflydelse fra modersmålet. Fejl
optræder, men det er tydeligt, hvad han/hun prøver at udtrykke.

Anvender på forholdsvis korrekt måde et repertoire af ofte anvendte ’ruti-
ner’ og mønstre, der er forbundet med mere forudsigelige situationer.

A2 Anvender ukomplicerede strukturer korrekt, men laver stadig systematiske
basale fejl – har det f.eks. med at blande tider og glemme at markere kon-
gruens; ikke desto mindre er det normalt tydeligt, hvad han/hun forsøger at
sige.

A1 Udviser kun begrænset kontrol over nogle få simple grammatiske strukturer
og sætningsmønstre i et uanalyseret automatiseret repertoire.



Der foretages normalt en skelnen mellem morfologi og syntaks.

Morfologi vedrører ords indre organisering. Ord kan opløses i morfemer klassificeret som:
rødder;
affikser (præfikser, suffikser, infikser), omfattende:
• orddannelsesaffikser (f.eks. afledningssuffikser: -else, gen-, u-, -lig, -hed);
• bøjnings-affikser (f.eks. –er, -en, -ede, -de) .

Orddannelse:
Ord kan klassificeres som:
• enkeltstående ord (kun rod, f.eks. seks, træ, pause);
• komplekse ord (rod + affiks, f.eks. uafbrudt, seksere);
• sammensatte ord (indeholdende mere end én rod, f.eks. alpehue, sammenbrud,
egetræ, aftenkjole).

Morfologi vedrører også andre måder at modificere ordformer på, f.eks.:
• vokalændringer (synge/sang/sunget; gås/gæs)
• uregelmæssige former (bringe/bragte, gå/gik)
• konsonantmodifikation (engelsk: lend/lent)
• suppletion (god/bedre, lille/små)
• nul-former (år/år)

Morfofonologi vedrører den fonetisk bestemte udtalevariation af morfemer (f.eks.
engelsk: s/z/iz i walks, lies, rises; t/d/id i laughed, cried, shouted; dansk:
løbe/høre) og deres morfologisk bestemte fonetiske variation (f.eks. engelsk: i:/e i
creep/crept, mean/meant, weep/wept; dansk: snæver/snævre).
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilken teori om grammatik, de har baseret deres arbejde på;
• hvilke grammatiske elementer, kategorier, klasser, strukturer, processer og

relationer, lørnerne kan/forventes at kunne håndtere.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke morfologiske elementer og processer lørneren have behov for at/vil blive

i stand til at/kan håndtere.



Syntaks vedrører organiseringen af ord til sætninger i form af de kategorier, elemen-
ter, klasser, strukturer, processer og relationer, der indgår, ofte præsenteret i form af
regelsæt. Syntaksen i en voksen sprogbrugers sprog er yderst kompleks og overve-
jende ubevidst. Færdighed i at organisere sætninger, så de formidler betydning, er et
centralt aspekt af kommunikativ kompetence.

5.2.1.3 Semantisk kompetence
vedrører lørnerens bevidsthed om og beherskelse af betydningsorganiseringen.
Leksikalsk semantik vedrører spørgsmål om ordenes betydning, f.eks.:
• ords relation til den generelle kontekst:
reference
konnotation
exponens af almene specifikke begreber

• interleksikalske relationer, så som:
synonymi/antinomi
hyponymi
kollokation
del-helhedsrelationer
komponent-analyse
oversættelsesækvivalens.

Grammatisk semantik vedrører betydningen af grammatiske elementer, kategorier,
strukturer og processer (se afsnit 5.2.1.2).
Pragmatisk semantik vedrører logiske relationer så som konsekvens, præsupposition,
implikation osv.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke grammatiske elementer, kategorier, klasser, strukturer, processer og rela-
tioner lørnerne vil have behov for at/bliver i stand til at/skal kunne håndtere.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilken slags semantisk relation, lørnerne er i stand til at/vil blive i stand til
at/skal kunne opbygge/demonstrere.



Spørgsmål om betydning er naturligvis centrale for kommunikation og behandles for-
skellige steder i denne Referenceramme (se især afsnit 5.1.1.1).
Lingvistisk kompetence behandles her i formel betydning. Set fra et teoretisk lingvi-
stisk eller deskriptivt lingvistisk synspunkt er et sprog et yderst komplekst symbolsk
system. Når der som her gøres et forsøg på at udskille de mange forskellige kompo-
nenter i kommunikativ kompetence, bliver viden (overvejende ubevidst) om og fær-
dighed i at håndtere formelle strukturer med god grund identificeret som en af disse
komponenter. Hvor meget – hvis noget overhovedet – af denne formelle analyse, der
bør indgå i sproglæring og -undervisning er en anden sag. Den funktionelle/begrebs-
mæssige tilgang (the functional/notional approach), der anvendes i Europarådets
publikationer Waystage 1990, Threshold Level 1990 og Vantage Level, tilbyder et
alternativ til behandlingen af lingvistisk kompetence i Afsnit 5.2.1-3. I stedet for at
begynde med sprogformer og deres betydning, begynder den med en systematisk
klassifikation af kommunikative funktioner (functions) og begreber (notions) opdelt
efter om, de er generelle eller specifikke, og den beskæftiger sig derefter med for-
mer – leksikalske og grammatiske – som eksponenter for henholdsvis de generelle
funktioner og begreber og de specifikke funktioner og begreber. De to forskellige til-
gange er komplementære måder at behandle sprogets ”dobbelte artikulation” på.
Sprog er baseret på en organisering af form og en organisering af betydning. De to
slags organiseringer går på tværs af hinanden på en overvejende arbitrær måde. En
beskrivelse baseret på organiseringen af udtryksformer atomiserer betydning, og en
beskrivelse baseret på organiseringen af betydning atomiserer form. Hvilken af de to,
der bør foretrækkes af brugeren, afhænger af det formål, beskrivelsen er lavet til.
Threshold Level’s succes vidner om, at mange praktikere finder det mere fordelagtigt
at gå fra betydning til form snarere end gå fra form til betydning og således benytte
den mere traditionelle praksis med at organisere fremskridt ud fra rent formelle
begreber. På den anden side foretrækker nogle måske at anvende en ”kommunikativ
grammatik” som for eksempel i Un niveau-seuil. Hvad, der imidlertid ikke står til dis-
kussion, er, at en lørner skal tilegne sig både former og betydninger.

5.2.1.4 Fonologisk kompetence
vedrører viden om og færdighed i perception og produktion af:
• sprogets enkeltlyd (fonemer) og deres realisering i forskellige kontekster (allofoner);
• de fonetiske træk, som adskiller fonemer fra hinanden (distinktive træk, f.eks.
stemthed, runding, nasalering, plosion);

• ords fonetiske sammensætning (stavelsesstruktur, rækkefølgen af fonemer, ord-
tryk, intonationer);

• sætningsfonetik (prosodi)
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• sætningstryk og -rytme
• intonation;
• Fonetisk reduktion

• vokalreduktion
• stærke og svage former
• assimilation
• elision

5.2.1.5 Ortografisk kompetence
vedrører viden om og færdighed i perception og produktion af de symboler, skrevne
tekster er sammensat af. Skriftsystemerne i alle europæiske sprog er baseret på det
alfabetiske princip, mens de, der anvendes i visse andre sprog, følger et ideografisk
(logografisk) princip (f.eks. kinesisk) eller et konsonantprincip (f.eks. arabisk). For
de alfabetiske systemers vedkommende bør lørnerne have kendskab til og være i
stand til at opfatte og producere:
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C2 Som C1

C1 Kan variere intonation og placere sætningstryk korrekt med henblik på at
udtrykke finere betydningsnuancer.

B2 Har tilegnet sig en klar, naturlig udtale og intonation.

B1 Udtalen er tydelig og forståelig, om end en fremmed accent nogle gange er
tydelig, og der nu og da forekommer ikke-målsprogsudtale.

A2 Udtalen er generelt tydelig nok til at blive forstået til trods for en hørbar
fremmed accent, men samtalepartnere vil nu og da være nødt til at bede om
gentagelse.

A1 Udtalen af et meget begrænset repertoire af tillærte ord og udtryk kan for-
stås med nogen anstrengelse af modersmålstalende, der er vant til at have
med mennesker at gøre, der taler et sprog inden for lørnerens sproggruppe.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke nye fonologiske færdigheder, der kræves af lørneren;
• hvilken betydning lyde og prosodi har i forhold til hinanden;
• om fonetisk korrekthed er et tidligt læringsmål eller udvikles på længere sigt.



• bogstavernes form i trykt og håndskrevet form, herunder både store og små bogsta-ver,
• den korrekte stavning af ordene, herunder anerkendte sammentrukne former,
• tegnsætningstegn og konventionerne for brugen af dem,
• typografiske konventioner og variationer i skrifttyper osv.,
• almindeligt anvendte logografiske tegn (f.eks. @, &, $ osv.).

5.2.1.6 Ortoepisk kompetence
Omvendt må sprogbrugere, som skal læse en forberedt tekst højt, eller mundtligt
anvende ord, som de først har mødt i skriftlig form, være i stand til at producere en
korrekt udtale ud fra den skrevne form. Dette kan omfatte:
• kendskab til stavekonventioner
• færdighed i at slå op i en ordbog og kendskab til de konventioner, der bliver
anvendt dér til gengivelse af udtale

• viden om implikationerne af skrevne former, især tegnsætningstegn til angivelse af
sætninger og intonation

• færdighed i at opløse flertydighed (homonymi, syntaktisk flertydighed osv.) i lyset
af konteksten.
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C2 Det skrevne er ortografisk fejlfri.

C1 Layout, inddelingen i afsnit og tegnsætning er konsistent og understøttende.
Stavningen er præcis, bortset fra enkelte skrivefejl.

B2 Kan producere en let forståelig sammenhængende tekst, som følger stan-
dardkonventioner for layout og inddeling i afsnit.
Stavning og tegnsætning er rimelig præcis, men der kan være tegn på indfly-
delse fra modersmålet.

B1 Kan producere sammenhængende tekst, som i det store og hele er forståelig
hele vejen igennem.
Stavning, tegnsætning og layout er præcis nok til, at man kan følge den det
meste af tiden.

A2 Kan gengive korte sætninger om dagligdags emner – f.eks. anvisninger på,
hvordan man kommer et sted hen.
Kan med forholdsvis stor fonetisk præcision (men ikke nødvendigvis med
fuldstændig standard stavemåde) skrive korte ord, der indgår som en del af
hans/hendes mundtlige ordforråd.



5.2.2 Sociolingvistisk kompetence

Sociolingvistisk kompetence omfatter den viden og de færdigheder, der kræves for at
kunne håndtere sprogbrugens sociale dimension. Som det blev bemærket i forbin-
delse med sociokulturel kompetence: Eftersom sprog er et sociokulturelt fænomen,
er meget af det, der er indeholdt i Referencerammen – især med hensyn til det socio-
kulturelle – relevant for den sociolingvistiske kompetence. De forhold, der bliver
behandlet her, er dem, der i særlig grad relaterer sig til sprogbrug, og som ikke tages
op andetsteds: lingvistiske markører af sociale relationer, høflighedskonventioner,
udtryk for folkevid, forskelle i register, samt dialekt og accent.

5.2.2.1 Lingvistiske markører af sociale relationer
Disse er naturligvis højst forskellige på forskellige sprog, og inden for forskellige kul-
turer afhængige af sådanne faktorer som a) relativ status, b) sociale relationer, c)
diskursregister osv. De eksempler, der gives nedenfor med hensyn til engelsk, er ikke
universelt anvendelige og har måske eller måske ikke ækvivalenser på andre sprog.

• brug af og valg af hilsner:
ved ankomst, f.eks. Hello! Good Morning! (dansk: Hej! Go’morgen!)
introduktioner, f.eks. How do you do? (dansk:goddag)
afsked, f.eks. Good-bye. See you later (dansk: Farvel. Vi ses)
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A1 Kan gengive velkendte ord og korte vendinger, f.eks. enkle skilte eller
instruktioner, navne på dagligdags genstande, navne på butikker og faste
vendinger, der anvendes hyppigt.
Kan stave til sin egen adresse, nationalitet eller andre personlige detaljer.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• lørnernes ortografiske og ortoepiske behov i relation til deres brug af mundt-

lige og skriftlige udgaver af sproget, og deres behov for at overføre tekst fra
mundtlig til skriftlig form og vice versa.



• brug af og valg af henvendelsesformer:
stivnede former, f.eks. My Lord, Your Grace (dansk: Deres Kongelige Højhed)
formelle former, f.eks. Sir, Madam, Miss, Dr., Professor (+ efternavn) (dansk:
Hr., Fru, Professor)
uformelle former, f.eks. fornavn alene som John! Susan!
ingen henvendelsesform
familiær, f.eks. dear, darling (dansk: min kære); (folkeligt) mate, love (dansk:
gamle jas, skat(ter))
bydende, f.eks. efternavn alene såsom Smith! You (there)! (dansk: Jensen! Du
dér!
rituel fornærmelse, f.eks. you stupid idiot! (ofte kærligt) (dansk: din idiot; dit
lille fjols)

• konventioner for turtagning

• brug af og valg af eder (f.eks. Dear, dear! (dansk: josses, josses), My God!, Bloody
Hell! osv.) (dansk: Du gode Gud!, Satans!)

5.2.2.2 Høflighedskonventioner
Høflighedskonventioner udgør en af de vigtigste grunde til at afvige fra den direkte
anvendelse af ”samarbejdsprincippet” (se afsnit 5.2.3.1). De varierer fra en kultur til
en anden, og er en hyppig kilde til interetniske misforståelser, især når høflighedsud-
tryk bliver tolket bogstaveligt.

1. ”positiv” høflighed, f.eks.:
• vise interesse for, hvordan en person har det;
• dele erfaringer og bekymringer, ’problemsnak’;
• udtrykke beundring, ømhed, taknemmelighed;
• give gaver, love fremtidige tjenester, gæstfrihed;

2. ”negativ” høflighed, f.eks.:
• undgå ansigtstruende adfærd (dogmatisme, direkte ordre osv.);
• udtrykke beklagelse, undskylde for ansigtstruende adfærd (korrektion, modsige
nogen, forbud osv.);

• anvende forbehold osv. (f.eks. ’I think’ (dansk: ’tror jeg nok’), påhængsspørgs-
mål osv.);

3. passende anvendelse af ’please’, ’thank you’, (dansk: Vil du ik’ nok, tak) osv.;
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4. uhøflighed (bevidst laden hånt om høflighedskonventioner), f.eks.:
• grov, direkte facon;
• udtrykke foragt, antipati;
• kraftig klage eller reprimande;
• give udtryk for sin vrede, utålmodighed;
• hævde sin overlegenhed.

5.2.2.3 Udtryk for folkevid
Disse faste udtryk, som både indeholder og forstærker udbredte holdninger, udgør et
betragteligt bidrag til den folkelige kultur. De anvendes hyppigt, eller måske bliver
der oftere refereret til dem eller lavet ordspil med dem, for eksempel i avisover-
skrifter. En viden om dette opsamlede folkevid udtrykt i et sprog, der antages at
være kendt af alle, er en væsentlig komponent i det lingvistiske aspekt af sociokultu-
rel kompetence.

• ordsprog, f.eks. a stitch in time saves nine (dansk: et sting i tide sparer megen
kvide)
• idiomer, f.eks. a sprat to catch a mackerel (dansk: lille årsag, stor virkning)
• velkendte citater, f.eks. a man’s a man for a’ that [titel på digt af den skotske dig-
ter Robert Burns] (dansk: Hvad fatter gør er altid det rigtige)

• udtryk for:
overbevisning, så som – vejrudsigter, f.eks. Fine before seven, rain by eleven
(dansk: går solen ned i en sæk, står den op i en bæk)
holdninger som – klichéer, f.eks. It takes all sorts to make a world (dansk: man
skal ikke skue hunden på hårene)
værdier, f.eks. It’s not cricket. (Dansk: Det er ikke ærligt spil)

Graffiti, T-shirt-slogans, slagord fra tv, arbejdsplakater har nu ofte denne funktion.

5.2.2.4 Registerforskelle
Begrebet ”register” anvendes til at referere til systematiske forskelle mellem for-
skellige sproglige udgaver, der anvendes i forskellige kontekster. Det er et meget
bredt begreb, som kunne dække det, der her behandles under ”sprogaktiviteter”
(sektion 4.3), ”tekst-typer” (4.6.4) og ”makrofunktioner” (5.2.3.2). I dette afsnit
beskæftiger vi os med for-skelle i formalitetsniveau:

• stivnet, f.eks. Pray silence for His Worship the Mayor!
• formelt, f.eks. May we now come to order, please. (dansk: ro i salen, tak)
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• neutralt, f.eks. Shall we begin? (dansk: Skal vi begynde?)
• uformelt, f.eks. Right. What about making a start? (dansk: Nå, skal vi se at komme

i gang?)
• familiært, f.eks. OK. Let’s get going. (dansk: OK. Så kører vi)
• intimt, f.eks. Ready dear? (dansk: Er du klar, skat?)

I de tidlige faser af læringen (f.eks. op til niveau B1) er et forholdsvist neutralt regi-
ster passende, med mindre der er tvingende grunde til noget andet. Det er dette
register, modersmålstalende vil tendere til at anvende over for og forvente fra
udlændinge og fremmede i almindelighed. Kendskab til mere formelle og mere fami-
liære registre vil normalt komme efter en vis tid, måske gennem læsning af forskel-
lige teksttyper, især romaner, altså først som en receptiv kompetence. Der bør
udvises en vis forsigtighed i forbindelse med anvendelsen af mere formelle og mere
uformelle registre, eftersom en anvendelse af dem i situationer, hvor de ikke passer
ind, meget let kan føre til misforståelse og latterliggørelse.

5.2.2.5 Dialekt og accent
Sociolingvistisk kompetence omfatter også færdighed i at genkende lingvistiske
markø-rer af for eksempel:
• social klasse
• regional herkomst
• national oprindelse
• etnicitet
• erhvervsmæssig gruppe

Sådanne markører omfatter:
• ordforråd, f.eks. skotsk wee i stedet for ’small’ (jysk ’bette´ i stedet for rigsdansk
’lille’)

• grammatik, f.eks. cockney I ain’t seen nothing i stedet for ’I haven’t seen anything’
(jysk ’æ mand’ i stedet for rigsdansk ’manden’)

• fonology, f.eks. New York boid i stedet for ‘bird’ (jysk ‘løs’ i stedet for rigsdansk
’læse’)

• stemmekarakteristika (rytme, højde osv.)
• paralingvistik
• kropssprog

Intet europæisk sprogsamfund er fuldstændig homogent. Forskellige regioner har
deres sproglige og kulturelle særtræk, som normalt er mest tydelige hos dem, der
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lever deres liv i en rent lokal sammenhæng, og disse særtræk hænger derfor sammen
med social klasse, beskæftigelse og uddannelsesniveau. Genkendelse af sådanne dia-
lektale træk giver derfor vigtige nøgler til, hvad der kendetegner samtalepartneren.
Stereotypificering spiller en stor rolle i denne proces. Den kan reduceres gennem
udviklingen af interkulturelle færdigheder (se afsnit 5.1.2.2). Lørnerne vil efterhån-
den komme i kontakt med sprogbrugere af forskellig herkomst. Før de selv anlægger
sig bestemte dialektformer, bør lørnerne være opmærksomme på dialektformernes
sociale konnotationer og behovet for sammenhæng og konsekvens.

Skaleringen af item’er af sociolingvistisk kompetence har vist sig at være problema-
tisk (se Appendiks B). De item’er, der med held er skaleret, er vist i den illustrative
skala nedenfor. Som det ses, vedrører den nederste del af skalaen kun markører af
sociale relationer og høflighedskonventioner. Fra Niveau B2 anses brugerne derfor for
at være i stand til at udtrykke sig tilfredsstillende i et sprog, der er sociolingvistisk
adækvat i forhold til de forskellige situationer og personer, og de begynder at blive i
stand til at kunne klare forskellige variationer af de mundtlige færdigheder og udvi-
ser derudover en større grad af kontrol over registre og idiomer.
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SOCIOLINGVISTISK ADÆKVATHED

C2 Har en god beherskelse af idiomatiske og dagligdags udtryk med bevidsthed
om konnotative betydningsniveauer.
Forstår fuldt ud de sociolingvistiske og sociokulturelle implikationer af sprog
anvendt af modersmålstalende og kan reagere i overensstemmelse hermed.
Kan mediere effektivt mellem brugere af målsproget og det sprog, der
anvendes i det sprogsamfund, han/hun kommer fra, herunder tage højde for
sociokulturelle og sociolingvistiske forskelle.

C1 Kan genkende en bred vifte af idiomatiske og dagligdags udtryk, herunder
opfatte registerskift; kan dog have brug for at få bekræftet enkelte detal-
jer, især hvis accenten er ukendt.
Kan følge med i film, der anvender en betragtelig grad af slang og idiomatisk
sprogbrug.
Kan anvende et sprog fleksibelt og effektivt til sociale formål, herunder
emotionel, hentydende og spøgefuld sprogbrug.

B2 Kan udtrykke sig sikkert, klart og høfligt i et formelt eller uformelt register
i overensstemmelse med den pågældende situation og de(n) pågældende
person(er).
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Kan med nogen anstrengelse følge med i og bidrage til gruppediskussioner,
selv når der tales hurtigt og i dagligsprog.
Kan opretholde relationer til modersmålstalende uden ufrivilligt at få dem
til at more eller irritere sig eller kræve, at de opfører sig på en anden
måde, end de ville gøre med en modersmålstalende.
Kan udtrykke sig på en måde, der passer ind i situationen og undgå grove for-
muleringsfejl.

B1 Kan udføre og reagere på en bred vifte af sprogfunktioner, herunder
anvende de mest almindelige funktionstyper i et neutralt register.
Er opmærksom på væsentlige høflighedskonventioner og handler på en situa-
tionstilpasset måde.
Er opmærksom på og holder øje med tegn på de mest afgørende forskelle
mellem skikke, sprogbrug, holdninger, værdier og opfattelser, der er frem-
herskende i det pågældende samfund og i hans/hendes eget samfund.

A2 Kan udføre og reagere på grundlæggende sprogfunktioner som f.eks. udveks-
linger af informationer og anmodninger, og udtrykke sine meninger og hold-
ninger på en enkel måde.
Kan omgås mennesker socialt på en enkel men effektiv måde, herunder
anvende de mest enkle almindelige udtryk og følge de grundlæggende kon-
ventioner.

Kan håndtere meget korte sociale udvekslinger, herunder anvende daglig-
dags hilse- og henvendelsesformer. Kan fremsætte og reagere på invitatio-
ner, forslag, undskyldninger osv.

A1 Kan etablere basal social kontakt ved at anvende de mest enkle dagligdags
høflighedsformer for: hilsner og afskeder; introduktioner; tilbyde, takke,
undskylde osv.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilket repertoire af hilsner, henvendelsesformer og eder lørnerne har brug for

at kunne/bliver i stand til at kunne/skal kunne a) genkende b) vurdere sociolo-
gisk c) anvende selv;

• hvilke høflighedskonventioner lørnerne har brug for at kunne/vil blive i stand
til at kunne/kan a) genkende b) vurdere sociologisk c) anvende selv;



5.2.3 Pragmatisk kompetence

Pragmatisk kompetence vedrører brugerens/lørnerens viden om principperne for,
hvordan budskaber:
a) organiseres, struktureres og arrangeres (”diskurskompetence”);
b) anvendes til at udføre kommunikative funktioner med (”funktionel kompetence”);
c) ordnes i rækkefølge i overensstemmelse med interaktionelle og transaktionelle

skabe-loner (”opbygningskompetence”).

5.2.3.1 Diskurskompetence er en brugers/lørners færdighed i at arrangere sætnin-
ger i rækkefølge, således at de udgør sammenhængende sekvenser af sprog. Den
omfatter viden om og færdighed til at kontrollere organiseringen af sætninger med
hensyn til:
• emne/fokus;
• hvad der er det givne/det nye [tema/rema];
• ’naturlig’ organisering i rækkefølge: f.eks. tidsmæssig:

• He fell over and I hit him (Dansk: Han faldt omkuld, og jeg ramte ham) i
modsætning til

• I hit him and he fell over (Dansk: Jeg ramte ham, og han faldt omkuld).
• årsag/virkning (invertibel) – prices are rising – people want higher wages (Dansk:

priserne stiger – folk ønsker højere lønninger).
• færdighed i at strukturere diskurs med hensyn til:
tematisk organisering;
kohærens og kohæsion;
logisk rækkefølge;
stil og register;
retorisk virkningsfuldhed;
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• hvilke former for uhøflighed lørnerne har brug for at kunne/vil blive i stand til
at kunne /kan a) genkende og forstå b) anvende selv og i hvilke situationer;

• hvilke ordsprog, klichéer og folkelige udtryk lørnerne har brug for at kunne/vil
blive i stand til at kunne/kan a) genkende og forstå b) anvende selv;

• hvilke registre lørnerne har brug for at kunne/vil blive i stand til at kunne/kan
a) genkende b) anvende;

• hvilke sociale grupper i målsamfundet og måske i det internationale samfund
lørneren har brug for at kunne/vil blive i stand til at kunne/kan genkende på
deres brug af sprog.



”samarbejdsprincippet” (Grice 1975): ”giv dit bidrag, således som det kræves, på
det trin hvor det forekommer, med det accepterede formål eller den accepterede
ret-ning i den taleudveksling, du indgår i, ved at overholde følgende grundsætnin-
ger:

• kvalitet (forsøg at gøre dit bidrag sandt);
• kvantitet (gør dit bidrag så informativt som muligt, men heller ikke mere);
• relevans (sig ikke noget, der ikke er relevant);
• måde (fat dig i korthed, og udtryk dig på en velordnet måde, undgå uklarhed og
flertydighed).”

Afvigelser fra disse kriterier for direkte og effektiv kommunikation bør kun fore-
komme, når der er særlige grunde til det, og ikke på grund af manglende færdighed i
at leve op til kriterierne.
• Tekstopbygning: viden om konventionerne for tekstopbygning i det pågældende
samfund, f.eks. hvordan informationer struktureres med henblik på at realisere de
forskellige makrofunktioner (beskrivelse, narrativ, redegørelse osv.);
hvordan historier, anekdoter, vittigheder osv. fortælles;
hvordan man fremfører en argumentation (i en retssag, debat osv.);
hvordan skrevne tekster (essays, formelle breve osv.) layoutes, gøre overskuelige,
og inddeles i afsnit.

En god del af modersmålsundervisningen anvendes på at opbygge unges diskursive
færdigheder. I forbindelse med tilegnelsen af et fremmedsprog starter en lørner nor-
malt med korte taleture, normalt af en længde på en enkelt sætning. På højere fær-
dighedsniveauer bliver udviklingen af diskurskompetence, hvis komponenter
gennemgås i dette afsnit, i stigende grad vigtig.

Eksempler på skalaer er tilgængelige for de følgende aspekter af diskursiv kompe-
tence:
• Fleksibilitet i forhold til omstændighederne;
• Turtagning (også præsenteret under interaktionsstrategier);
• Tematisk udvikling;
• Kohærens og kohæsion.
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FLEKSIBILITET

C2 Viser stor fleksibilitet med hensyn til at omformulere idéer i forskellige
lingvistiske former for at understrege, for at differentiere afhængigt af
situationen, samtalepartner osv. og for at fjerne flertydighed.

C1 Som B2+

B2 Kan tilpasse det, han/hun siger – og midlerne til at udtrykke det – til situa-
tionen og modtageren og vælge et formalitetsniveau, der passer til omstæn-
dighederne.

Kan tilpasse sig de ændringer i retning, stil og eftertryk, man normalt finder
i samtaler.
Kan variere formuleringen af, hvad han/hun ønsker at sige.

B1 Kan tilpasse sit sprog også i mindre rutineprægede og selv vanskelige situa-
tioner.

Kan udnytte en bred vifte af enkelt sprog på en fleksibel måde med henblik
på at udtrykke det meste af, hvad han/hun ønsker at udtrykke.

A2 Kan tilpasse grundigt øvede ukomplicerede udtryk, der er lært udenad, til
bestemte omstændigheder gennem begrænset leksikal udskiftning.

Kan udvide tilegnede udtryk gennem enkle ombytninger af deres elementer.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig.

TURTAGNING

C2 Som C1

C1 Kan udvælge passende udtryk fra en let tilgængelig vifte af diskursfunktio-
ner som en passende indledning til sine bemærkninger for at få ordet eller
for at vinde tid og fastholde ordet, mens han/hun tænker.

B2 Kan på passende made gå ind i en diskussion, herunder anvende passende
sprog til at gøre det med.
Kan indlede, gennemføre og afslutte en samtale på en passende måde med
effektiv turtagning.
Kan indlede en samtale, tage sin tur på passende tidspunkter og afslutte
samtalen, når han/hun har behov for det, skønt han/hun måske ikke altid
gør det på en elegant måde.
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Kan anvende faste vendinger (f.eks. ’That’s a difficult question to answer’
[dansk: Det er et svært spørgsmål at svare på’] for at vinde tid og fastholde
sin taletur, mens han/hun formulerer, hvad han/hun skal sige.

B1 Kan gå ind i en diskussion om et velkendt emne, herunder anvende passende
udtryk for at få ordet.

Kan indlede, gennemføre og afslutte ukomplicerede ansigt-til-ansigt-
samtaler om emner, der er velkendte eller af personlig interesse.

A2 Kan anvende enkle teknikker til at starte, gennemføre eller afslutte en kort
samtale.
Kan indlede, gennemføre og afslutte en ukompliceret ansigt-til-ansigt-
samtale.

Kan bede om opmærksomhed.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig.

TEMATISK UDVIKLING

C2 Som C1

C1 Kan give detaljerede beskrivelser og beretninger, herunder integrere under-
temaer, udfolde bestemte punkter og afrunde med en passende konklusion.

B2 Kan udfolde en klar beskrivelse eller beretning, herunder udvikle og støtte
sine hovedpunkter med relevante understøttende detaljer og eksempler.

B1 Kan rimeligt flydende give en ukompliceret beretning eller beskrivelse som
en fremadskridende række af punkter.

A2 Kan fortælle en historie eller beskrive noget i en ukompliceret række af
punkter.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig



5.2.3.2 Funktionel kompetence
Denne komponent vedrører brugen af mundtlig diskurs og skrevne tekster i kommuni-
kation, der har bestemte funktionelle formål (se afsnit 4.2). Samtalekompetence er
ikke blot et spørgsmål om at vide, hvilke bestemte funktioner (mikrofunktioner) der
bliver udtrykt gennem hvilke sproglige former. Deltagerne tager del i en interaktion,
i hvilken hvert initiativ fører til en respons og bidrager til, at interaktionen bevæger
sig fremad – afhængig af dens formål – gennem en række stadier fra de indledende
udvekslinger til den endelige afslutning. Kompetente sprogbrugere har en forståelse
af processen og er i besiddelse af de færdigheder, der er nødvendige for at håndtere
den. En makrofunktion er karakteriseret ved sin interne struktur. Mere komplekse
situationer kan meget vel have en intern struktur, der inddrager sekvenser af makro-
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C1 Kan producere klar, let flydende, velstruktureret tale, herunder udvise
beherskelse af organisatoriske mønstre, forbindere og andre kohæsionsska-
bende midler.

B2 Kan anvende en række forskellige forbindende ord effektivt til tydeligt at
markere forbindelsen mellem idéer.

Kan anvende et begrænset antal kohæsionsskabende midler til at forbinde
sine ytringer til klar, kohærent diskurs, om end der i en længere sekvens kan
være ’springende punkter’.

B1 Kan forbinde en række af kortere ukomplicerede enkeltelementer til en
sammenhængende, lineær række af punkter.

A2 Kan anvende de mest hyppigt forekommende forbindere til at sammenkæde
ukomplicerede sætninger med henblik på at fortælle en historie eller
beskrive noget som en enkel række af punkter.

Kan sammenkæde grupper af ord med simple forbindere som ’og’, ’men’ og
’fordi’.

A1 Kan sammenkæde ord eller grupper af ord med meget basale lineære forbin-
dere som ’og’ og ’så’.

KOHÆRENS OG KOHÆSION

C2 Kan skabe en kohærent og kohæsiv tekst ved at gøre fuld og passende brug
af en række forskellige organisatoriske mønstre og en bred vifte af kohæsi-
onsskabende midler.



funktioner, som i mange tilfælde er organiseret i overensstemmelse med formelle og
uformelle mønstre for social interaktion (skabeloner).

1. Mikrofunktioner er kategorier for den funktionelle brug af enkelte (normalt korte)
ytringer, normalt som ture i en interaktion. Mikrofunktioner bliver kategoriseret i en
vis detaljeringsgrad (men ikke udtømmende) i Threshold Level 1990, Kapitel 5:
1.1 give og søge faktuelle oplysninger:
• identificere
• rapportere
• korrigere
• spørge
• svare

1.2 udtrykke og finde ud af holdninger:
faktuelle (enighed/uenighed)
viden (viden/uvidenhed, huske, glemme, sandsynlighed, vished)
modalitet (forpligtelser, nødvendighed, færdighed, tilladelse)
vilje (ønsker, lyster, intentioner, præferencer)
følelser (fornøjelse/misfornøjelse, sympatier/antipatier, tilfredshed, interesse,
overraskelse, håb, skuffelse, frygt, bekymring, taknemmelighed)
moral (undskyldninger, anerkendelse, fortrydelse, sympati)

1.3 overtalelse:
forslag, anmodninger, advarsler, råd, opmuntring, bede om hjælp, invitationer,
tilbud

1.4 deltage i selskabelighed:
tiltrække opmærksomhed, henvende sig til nogen, hilsner, introduktioner, skåle,
tage afsked

1.5 strukturere diskurs:
(28 mikrofunktioner, åbne, turtagning, lukke osv.)

1.6 kommunikationsreparation
(16 mikrofunktioner)

2. Makrofunktioner er kategorier for den funktionelle brug af mundtlig diskurs eller
skriftlig tekst bestående af en (nogle gange udvidet) sekvens af sætninger, f.eks.:
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beskrivelse
fortælling
kommentar
redegørelse
udlægning
forklaring
demonstration
instruktion
argumentation
overtalelse

osv.

3. Interaktionsskabeloner
Funktionel kompetence omfatter også viden om og færdighed i at anvende de skabe-
loner (mønstre for social interaktion), der ligger bag ved kommunikationen så som
verbale udvekslingsmønstre. De interaktive kommunikative aktiviteter, der er rede-
gjort for i afsnit 4.4.3, omfatter samtaleparternes strukturerede handlingssekvenser i
forbindelse med ture. I deres simpleste form danner de par som:
spørgsmål: svar
udsagn: enighed/uenighed
anmodning/tilbud/undskyldning: accept/ikke-accept
hilsen/skål: respons

Tripletter, hvori den første talende anerkender og reagerer på samtalepartnerens
svar, er almindelige. Par og tripletter er normalt indlejrede i længere transaktioner
og interaktioner. For eksempel bliver sproget i mere komplekse målorienterede koo-
perative transaktioner anvendt som nødvendigt for at:
danne en arbejdsgruppe og etablere relationer mellem deltagerne;
etablere fælles viden om de relevante træk i den aktuelle situation og nå frem til en
fælles opfattelse;
identificere, hvad der kan og bør ændres;
etablere fælles enighed om mål og om den handling, der er nødvendig for at nå dem;
blive enige om roller i forbindelse med udførelse af handlingen;
styre de praktiske handlinger, der indgår ved f.eks. at:

identificere og håndtere problemer, der opstår;
koordinere og organisere rækkefølgen af bidrag;
give gensidig opmuntring;
anerkende opnåelse af undermål;
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anerkende den endelige gennemførelse af opgaven;
evaluere transaktionen;
færdiggøre og afslutte transaktionen.

Den samlede proces kan fremstilles skematisk. Et eksempel er den generelle skabelon
for køb af varer og tjenesteydelser, der gives i Threshold Level 1990, Kapitel 8:

Generel skabelon for køb af varer og tjenesteydelser
1. Bevæge sig til stedet for transaktionen

1.1 Finde vej til butikken, supermarkedet, restauranten, stationen, hotellet osv.
1.2 Finde vej til disken, afdelingen, bordet, billetkontoret, receptionen osv.

2. Etablere kontakt
2.1. Udveksle hilsner med ekspedienten/salgsmedarbejderen/tjeneren/receptio-
nisten

osv.
2.1.1 ekspedienten hilser
2.1.2 kunden hilser

3. Udvælge varer/tjenesteydelser
3.1 identificere den ønskede kategori af vare/tjenesteydelse

3.1.1 bede om informationer
3.1.2 give informationer

3.2 identificere valgmuligheder
3.3 diskutere for og imod valgmuligheder (f.eks. kvalitet, pris, farve, varernes

størrelse)
3.3.1 bede om informationer
3.3.2 give informationer
3.3.3 bede om råd
3.3.4 give råd
3.3.5 spørge om, hvad man bør foretrække
3.3.6 svare på, hvad man bør foretrække

3.4 identificere bestemte varer, der ønskes
3.5 undersøge varer
3.6 sige ja til at købe

4. Få varer mod betaling
4.1 godkende priser på artikler
4.2 godkende den samlede pris
4.3 modtage/overrække betaling
4.4 modtage/overrække varer (og kvittering)
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4.5 udveksle takker
4.5.1 ekspedienten takker
4.5.2 kunden takker

5. Tage afsked
5.1 udtrykke (gensidig) tilfredshed

5.1.1 ekspedienten udtrykker tilfredshed
5.1.2 kunden udtrykker tilfredshed

5.2 udveksle interpersonelle kommentarer (f.eks. vejret, lokal sladder)
5.3 udveksle afskedshilsner

5.3.1 ekspedienten hilser
5.3.2 kunden hilser

NB Man skal være opmærksom på, at på samme måde som det er tilfældet med andre
lignende skabeloner, er kunders og ekspedienters mulighed for at anvende dette
skema ikke ensbetydende med, at de ved enhver lejlighed anvender det i denne
form. Især under moderne betingelser bliver sprog ofte anvendt mere sparsomt, især
til at håndtere problemer, der opstår i en i øvrigt afpersonaliseret og halv-automatisk
transaktion, eller til at menneskeliggøre den (se afsnit 4.1.1).

Det er en kompliceret sag at udvikle eksempler på skalaer for alle de kompetenceom-
råder, der forudsættes, når man taler om funktionelle færdigheder. Visse mikrofunk-
tionelle aktiviteter er dog skaleret i de eksemplificerende skalaer for interaktive og
produktive kommunikative aktiviteter.

To generiske kvalitative faktorer, som afgør lørnerens/brugerens funktionelle succes, er:

a) et flydende sprog, færdighed i at artikulere, at fortsætte, og at klare sig, når
man lander i en blindgyde
b) propositionel præcision, færdighed i at formulere tanker og propositioner for at
gøre klart, hvad man mener.

182

MUNDTLIGT FLYDENDE SPROG

C2 Kan udtrykke sig i længere tid ad gangen i en naturlig, ubesværet strøm
uden at tøve. Laver kun pauser for at reflektere over de helt rigtige ord til
at udtrykke sine tanker med eller for at finde et passende eksempel eller en
passende forklaring.



183

C1 Kan udtrykke sig flydende og spontant, næsten ubesværet. Kun et begrebs-
ligt vanskeligt emne kan forhindre en naturlig, flydende strøm af sprog.

B2 Kan kommunikere spontant, ofte ved at udvise et bemærkelsesværdigt fly-
dende sprog og en lethed ved at udtrykke sig, selv i længere komplekse tale-
forløb.

Kan producere sproglige forløb i et forholdsvist jævnt tempo; selv om
han/hun kan tøve, mens han/hun søger efter mønstre og udtryk, er der kun
få mærkbare lange pauser.

B1 Kan udtrykke sig med relativ lethed. Til trods for nogle problemer med at
formulere sig, hvilket resulterer i pauser og ’blindgyder’, er han/hun i stand
til at fortsætte på en effektiv måde uden hjælp.

Kan fastholde ordet på en forståelig måde, også selvom det er meget åben-
lyst, at han/hun holder pauser for at foretage grammatisk og leksikalsk
planlægning og reparation, især i længere forløb af fri sproglig produktion.

A2 Kan gøre sig selv forståelig i korte bidrag, også selvom pauser, falske starter
er meget åbenlyse.

Kan konstruere vendinger om velkendte emner med en lethed, der er til-
strækkelig til at håndtere korte ordvekslinger til trods for meget tydelig
tøven og snublende starter.

A1 Kan styre meget korte, isolerede, hovedsageligt præfabrikerede ytringer,
med mange pauser for at søge efter udtryk til at artikulere velkendte ord og
til at reparere kommunikationen med.

PROPOSITIONEL PRÆCISION

C2 Kan formidle finere betydningsnuancer præcist ved med rimelig korrekthed
at anvende en bred vifte af modificerende midler (f.eks. adverbier, der
udtrykker grad; ledsætninger, der udtrykker begrænsninger).
Kan betone, differentiere og eliminere flertydighed.

C1 Kan modificere holdninger og udtalelser præcist i relation til for eksempel
graden af sikkerhed/usikkerhed, tro/tvivl, sandsynlighed osv.

B2 Kan videregive informationer på en pålidelig måde.
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B1 Kan forklare hovedpunkterne i en idé eller et problem med rimelig præci-
sion.

Kan formidle enkle, ukomplicerede informationer af umiddelbar relevans,
herunder klargøre, hvad han/hun føler, er det vigtigste.
Kan på en forståelig måde udtrykke den hovedpointe, han/hun ønsker at
fremlægge.

A2 Kan kommunikere, hvad han/hun ønsker at sige i en ukompliceret og direkte
udveksling af begrænsede informationer om velkendte og rutineprægede
forhold, men i andre situationer må han/hun generelt gå på kompromis med
sit budskab.

A1 Ingen deskriptor er tilgængelig

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke diskursfaktorer, lørneren vil blive i stand til at/kan beherske;
• hvilke makrofunktioner, lørneren vil blive i stand til at/kan producere;
• hvilke mikrofunktioner, lørneren vil blive i stand til/kan producere;
• hvilke interaktionsskabeloner, lørneren har brug for/kan beherske;
• hvilke interaktionsskabeloner lørneren forudsættes at beherske, og hvilke

han/hun skal lære;
• ifølge hvilke principper makro- og mikrofunktioner udvælges og sættes i række-

følge;
• hvordan kvalitative fremskridt i den pragmatiske komponent kan karakteriseres.



6. Sproglæring og –undervisning

I dette kapitel stiller vi spørgsmålet:

På hvilke måder bliver lørneren i stand til at gennemføre de opgaver, aktiviteter og
processer og opbygge de kompetencer, der er nødvendige for kommunikation?

Hvordan kan lærere, med støtte af forskellig slags, facilitere disse processer?

Hvordan kan uddannelsesmyndigheder og andre beslutningstagere bedst planlægge
læreplaner for moderne sprog?

Først bør vi imidlertid gøre os nogle yderligere overvejelser over læringsmål.

6.1 Hvad er det, lørnerne skal lære eller tilegne sig?

6.1.1 Formuleringer af formålene med og målene for sproglæring og -undervisning
bør basere sig på en forståelse af lørnernes og samfundets behov, på de opgaver, akti-
viteter og processer som lørnerne må gennemføre for at opfylde disse behov, og på de
kompetencer og strategier de må udvikle/opbygge for at kunne gøre det. I overens-
stemmelse hermed opstiller Kapitel 4 og 5, hvad en fuldt kompetent bruger af spro-
get er i stand til at gøre, og hvilken viden, hvilke færdigheder og holdninger der gør
disse aktiviteter mulige. Det bliver gjort så dækkende som muligt, eftersom vi ikke
kan vide, hvilke aktiviteter der vil være af betydning for en bestemt lørner. Det bli-
ver vist, at lørnerne for at kunne deltage effektivt i kommunikative situationer må
have lært og tilegnet sig:
• de nødvendige kompetencer, som de er beskrevet i detaljer i Kapitel 5;
• færdigheden i at anvende disse kompetencer, som det er beskrevet i detaljer i
Kapitel 4;

• færdigheden i at anvende de strategier, der er nødvendige for at kunne bruge kom-
petencerne.

6.1.2 Med henblik på at give et billede af eller styre lørnernes fremskridt er det nyt-
tigt at beskrive deres færdigheder på en række niveauer, der følger efter hinanden.
Sådanne skalaer fremlægges, hvor det passer ind i sammenhængen i Kapitel 4 og 5.
Når man kortlægger lørnernes fremskridt gennem de tidlige stadier af deres almene
uddannelse på et tidspunkt, hvor deres fremtidige karrierebehov ikke kan forudses,
eller når der i det hele taget skal gives en generel vurdering af en lørners sprogfær-
dighed, er det yderst nyttigt at kombinere en række af disse kategorier i en enkel
opsummerende karakteristik af sprogfærdigheden som for eksempel i Tabel 1 i Kapitel 3.
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Der er mulighed for større fleksibilitet ved at bruge skemaet i Tabel 2 i Kapitel 3, som
er beregnet på lørnerens selv-evaluering; de forskellige sprogaktiviteter bliver her
skaleret hver for sig, om end i hvert tilfælde holistisk. Denne præsentation gør det
muligt at etablere en profil i de tilfælde, hvor færdighedsudviklingen er ujævn. En
endnu større fleksibilitet kan naturligvis opnås gennem den detaljerede og særskilte
skalering af underkategorier, der sker i Kapitel 4 og 5. Mens en sprogbruger må kunne
anvende alle de færdigheder, der er redegjort for i disse kapitler, for at kunne hånd-
tere hele viften af kommunikative begivenheder, vil ikke alle lørnere ønske eller have
behov for at tilegne sig dem alle på et sprog, der ikke er deres modersmål. For
eksempel er der nogle lørnere, der ikke vil få brug for skriftsprog. Andre er måske kun
interesserede i at forstå skrevne tekster. Det følger dog ikke heraf, at dette sker
bedst gennem enten mundtlige eller skriftlige former af sproget.
Alt efter lørnerens kognitive stil kan det være, at automatiseringen af mundtlige for-
mer bliver gjort meget lettere, hvis den forbindes med de tilsvarende skriftlige for-
mer. Omvendt kan perceptionen af skriftlige former gøres lettere af – eller ligefrem
være afhængig af – at de bliver kombineret med de tilsvarende mundtlige ytringer.
Hvis det er tilfældet, kan den betydningsmodalitet, der ikke er nødvendig for at
bruge sproget – og som følge heraf heller ikke bliver formuleret som et mål – alligevel
inddrages i sproglæringen som et middel til at nå målet. Det er et spørgsmål om en
(bevidst eller ubevidst) beslutning, hvilke kompetencer, opgaver, aktiviteter og stra-
tegier der i den enkelte lørners udvikling skal være mål eller midler.
Det er heller ikke en logisk nødvendighed, at en kompetence, en opgave, en aktivitet
eller en strategi, der er blevet identificeret som et mål, der er nødvendigt for lørne-
rens kommunikative behov, bliver inkluderet i et læringsforløb. For eksempel kan
meget af det, der beskrives som ”viden om verden”, antages at være en forhåndsvi-
den, der allerede udgør en del af lørnerens generelle kompetence på baggrund af tid-
ligere erfaring eller undervisning på modersmålet. Problemet kan så simpelthen være
at finde det rette udtryk på L2 for en begrebskategori på L1. Det er et spørgsmål om
en beslutning, hvilken ny viden der skal læres, og hvilken der kan forudsættes
bekendt. Der opstår et problem, når et begrebsområde er forskelligt organiseret på
L1 og L2, hvilket ofte er tilfældet; det bevirker, at overensstemmelsen mellem orde-
nes betydning på L1 og L2 kun er partiel eller unøjagtig. Hvor alvorligt er det mang-
lende sammenfald? Hvilke misforståelser kan det føre til? Hvilken prioritering skal
man som følge heraf give det på et bestemt trin i læringsprocessen? På hvilket niveau
bør beherskelse af en skelnen være noget, der kræves, og noget man tager op? Løser
problemet sig selv med erfaringen?
Tilsvarende spørgsmål opstår med hensyn til udtale. Mange fonemer kan uden proble-
mer overføres fra L1 til L2. I nogle tilfælde kan lyd, der anvendes i bestemte kontek-
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ster, være tydeligt forskellige. Andre fonemer på L2 findes måske ikke på L1. Hvis de
ikke tilegnes eller læres, kan det medføre et vist tab af information, og der kan even-
tuelt opstå misforståelser. Hvor hyppige og signifikante kan sådanne fonemer tænkes
at være? Hvilken prioritering skal man give dem? Her kompliceres spørgsmålet om, i
hvilken alder og på hvilket trin de bedst læres, af, at vanedannelse er stærkest på
det fonetiske niveau. Hvis man først begynder at gøre fonetiske fejl bevidste og at
aflære automatiseret adfærd, når en tilnærmelse til modersmålsnormen passer til
lørnerens sproglige udviklingsniveau, kan det have større omkostninger (med hensyn
til tid og kræfter), end hvis man tager fat på de fonetiske problemer allerede i
begyndelsesfasen af læringen, især i en tidlig alder.
Sådanne overvejelser betyder, at de mål, der passer til et bestemt trin i læringspro-
cessen for en bestemt lørner, eller en gruppe af lørnere i en bestemt alder, ikke nød-
vendigvis kan udledes af en direkte fortolkning af de skalaer, der foreslås for hvert
parameter.

6.1.3 Mangesproget og mangekulturel kompetence
Det forhold, at Referencerammen ikke begrænser sig til at give en ”overbliks”-skale-
ring af kommunikative færdigheder, men bryder globale kategorier op i deres kompo-
nenter og giver en skalering af dem, er især vigtigt, når man beskæftiger sig med
udviklingen af mangesprogskompetencer og mangekulturelle kompetencer.

6.1.3.1 En variabel kompetence
Mangesproget og mangekulturel kompetence er generelt variabel på én eller flere
måder:
• Lørnerne opnår generelt større færdighed på ét sprog end på de andre sprog;
• Kompetenceprofilen på ét sprog er anderledes end på andre sprog (for eksempel
udmærkede mundtlige kompetencer i to sprog, men kun gode skriftlige kompeten-
cer i ét af dem);

• Den mangekulturelle profil adskiller sig fra den mangesprogede profil (for eksem-
pel: stor viden om et samfunds kultur, men lille viden om dets sprog, eller lille
viden om et samfund, hvis dominerende sprog man ikke desto mindre behersker
godt).

Sådanne variable kompetencer er fuldstændig normale. Hvis begrebet mangesproget-
hed og flerkulturalisme udvides til at omfatte den situation, der gælder for alle men-
nesker, som på deres modersmål og i deres egen kultur bliver udsat for forskellige
dialekter og kulturelle variationer, hvilket er tilfældet i ethvert komplekst samfund,
er det klart, at så variable kompetencer er normen.
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Sådanne variable kompetencer er også knyttet til den mangesprogede og mangekultu-
relle kompetences foranderlige natur. I modsætning til det traditionelle syn på
”étsproget” kommunikativ kompetence på ”modersmålet”, der mener, at denne kom-
petence hurtigt stabiliseres, præsenterer den mangesprogede og mangekulturelle
kompetence en overgangsprofil og en foranderlig konfiguration. Afhængig af den
enkeltes karriereforløb, familiehistorie, rejseerfaringer, læsning og hobbyer, foregår
der afgørende forandringer i hans/hendes lingvistiske og kulturelle biografi, som
ændrer variabiliteten i hans/hendes mangesprogethed, og som gør hans/hendes erfa-
ringer med mangfoldigheden af kulturer mere kompleks. Dette indebærer på ingen
måde ustabilitet, usikkerhed eller mangel på balance hos den pågældende person,
men bidrager snarere til en højere bevidsthed om identitet.

6.1.3.2 Differentieret kompetence, herunder sprogskifte
Ét af kendetegnene ved den mangesprogede og mangekulturelle kompetence er, at
hver person på forskellige måder trækker både på sine generelle færdigheder og sin
generelle viden samt på sine sproglige færdigheder og sin sproglige viden (se Kapitel
4 og 5). For eksempel kan de strategier, der anvendes i udførelsen af sproglige opga-
ver, og som omfatter sprogbrug, variere afhængigt af det pågældende sprog. Savoir-
être (eksistentiel kompetence, der demonstrerer åbenhed over for andre mennesker
og god vilje, f.eks. ved brug af håndbevægelser, mimik, proksemik) kan i det til-
fælde, hvor den enkelte har en ringe sproglig beherskelse inden for et område, kom-
pensere herfor. Den samme person kan så på et andet sprog, som han eller hun har et
større kendskab til, gennem sproget indtage en afstandtagende og reserveret hold-
ning. Sprogaktiviteten kan også omdefineres, det lingvistiske budskab omformes eller
omfordeles, alt efter hvilke ressourcer der er tilgængelige, eller hvordan den enkelte
opfatter disse ressourcer.
Et andet karakteristisk træk ved den mangesprogede og mangekulturelle kompetence
er, at den ikke består af en simpel tilføjelse af étsprogskompetencer, men tillader
kombinationer og ændringer af forskellig slags. Det er muligt at foretage kodeskift og
at ty til tosprogede former for tale. Et enkelt, rigere repertoire af denne slags tilla-
der således, at man kan vælge mellem forskellige strategier til løsning af sproglige
opgaver, herunder trække på intersproglig variation og sprogskifte, hvor det passer
ind i sammenhængen.

6.1.3.3 Udvikling af bevidsthed om sprogbrugs- og læringsprocessen
Mangesproget og mangekulturel kompetence fremmer også udviklingen af sproglig
bevidsthed, bevidsthed om kommunikation samt derudover metakognitive strategier.
Alt dette sætter den sociale aktør i stand til at blive mere bevidst om og kontrollere
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sine egne ”spontane” måder at håndtere opgaver på og i særdeleshed sprogliggørel-
sen af dem. Hertil kommer, at erfaringer med mangesprogethed og flerkulturalisme:
• udnytter på forhånd eksisterende sociolingvistiske og pragmatiske kompetencer,
hvilket igen fører til en yderligere udvikling af disse kompetencer;

• fører til en bedre opfattelse af, hvad der er generelt, og hvad der er specifikt i for-
skellige sprogs lingvistiske organisering (en form for metalingvistisk, interlingvistisk
eller så at sige ”hyperlingvistisk” bevidsthed);

• forfiner lørnerens viden om, hvordan man lærer, og forfiner hans/hendes færdighed
i at indgå i relationer med andre og i at indgå i nye situationer.

Disse erfaringer kan derfor i nogen grad styrke den efterfølgende læring inden for de
sproglige og kulturelle områder. Dette gælder også, selv om den mangesprogede og
den mangekulturelle kompetence er variable, og færdighederne på et bestemt sprog
stadig er partielle.
Man kan desuden hævde, at kendskabet til ét fremmedsprog og én fremmed kultur
ikke altid fører til en overskridelse af en etnocentrisme i forhold til det ”indfødte”
sprog og den ”indfødte” kultur; et sådant kendskab kan oven i købet have den mod-
satte effekt, det er f.eks. ikke usædvanligt, at tilegnelse af ét sprog og én fremmed
kultur forstærker stereotyper og forudfattede meninger snarere end at reducere
dem. Det er imidlertid mere sandsynligt, at kendskabet til flere sprog fører til en
overskridelse af etnocentrisme, og at det på samme tid styrker potentialet for
læring.
I denne sammenhæng er det afgørende at fremme respekten for den sproglige for-
skellighed og for tilegnelsen af mere end ét fremmedsprog i skolen. Det er for eksem-
pel ikke bare et sprogpolitisk valg på et vigtigt tidspunkt i Europas historie, ej heller
kun et spørgsmål om at øge fremtidsmulighederne for unge mennesker med kompe-
tencer i mere end ét sprog. Det drejer sig også om at hjælpe lørnerne:
• med at konstruere deres sproglige og kulturelle identitet ved at integrere den i en
forskelligartet erfaring med andethed;

• med at udvikle deres færdighed i at lære gennem disse forskelligartede erfaringer
med at skulle forholde sig til flere forskellige sprog og kulturer.

6.1.3.4 Delkompetence og mangesproget og mangekulturel kompetence
Det er også i dette perspektiv, at begrebet del-kompetence på et bestemt sprog giver
mening: det drejer sig ikke om, at en lørner af principielle eller pragmatiske grunde
stiller sig tilfreds med at have udviklet en begrænset eller afgrænset beherskelse af
et fremmedsprog, men snarere om at se denne færdighed – der på et givet tidspunkt
er ufuldstændig – som en færdighed, der udgør en del af en flersprogskompetence.
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Det bør også understreges, at denne ”del-”kompetence, som er en del af en mangfol-
digheds-kompetence, samtidig er en funktionel kompetence i forhold til et bestemt
afgrænset mål.
Delkompetence på et givet sprog kan dreje sig om receptive sprogaktiviteter (med
vægt på mundtlig eller skriftlig forståelse); den kan omfatte specifikke sproglige
aktiviteter inden for et bestemt domæne (for eksempel at en medarbejder på et
posthus kan give informationer om de mest almindelige posthus-funktioner til uden-
landske kunder, der taler et bestemt sprog). Men den kan også dreje sig om generelle
kompetencer (for eksempel ikke-sproglig viden om de karakteristiske træk ved andre
sprog og kulturer og deres samfund). Det er dog afgørende, at der er en funktionel
motivation bag udviklingen af de forskellige kompetencer. I den referenceramme, der
foreslås her, skal begrebet del-kompetence med andre ord ses i forhold til målene
med de forskellige komponenter (se modellen Kapitel 3) og i forhold til variationer i
målene.

6.1.4 Variationer i målene i relation til Referencerammen
Læreplansudvikling inden for sproglæring indebærer et valg mellem forskellige typer
af mål og målniveauer (og det gælder uden tvivl i endnu højere grad inden for andre
discipliner og andre typer af læring). Nærværende forslag til en referenceramme
tager specielt hensyn til dette. Hver af de vigtigste komponenter i den præsenterede
model kan udgøre et fokus for læringsmål og være et specifikt udgangspunkt for bru-
gen af Referencerammen.

6.1.4.1 Typer af mål i relation til Referencerammen
Undervisnings-/læringsmål kan forstås som:
a) udviklingen af lørnerens generelle kompetencer (se afsnit 5.1) og således dreje sig
om deklarativ viden (savoir), færdigheder og viden om, hvordan man gør noget
(savoir-faire), personlighedstræk, holdninger osv. (savoir-être), eller færdighed i at
lære, eller mere specifikt én eller flere af disse dimensioner. I nogle tilfælde sigter
tilegnelsen af et fremmedsprog først og fremmest på at give lørneren deklarativ
viden (for eksempel om grammatik eller litteratur eller bestemte kulturelle træk ved
det fremmede land). I andre tilfælde vil sproglæring blive set som en måde, hvorpå
lørneren kan udvikle sin personlighed (for eksempel få en større selvsikkerhed eller
selvtillid, større villighed til at tale i en gruppe) eller hvordan han/hun kan udvikle
sin viden om, hvordan man lærer (større åbenhed over for noget nyt, bevidsthed om
andethed, nysgerrighed over for det ukendte). Der er god grund til at overveje, hvor-
dan disse specifikke mål – der på et givet tidspunkt vedrører en bestemt del eller
type af kompetence kan bidrage til udviklingen eller styrkelsen af en mangesproget
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og mangekulturel kompetence. Bestræbelsen på at opnå en delkompetence kan med
andre ord være en del af et generelt læringsprojekt.
b) Undervisnings-/læringsmål kan også forstås som udvidelse og diversificering af
kommunikativ sprogkompetence (se afsnit 5.2) og det drejer sig dermed om den ling-
vistiske komponent, den pragmatiske komponent eller den sociokulturelle kompo-
nent eller dem alle. Hovedformålet med at lære et fremmedsprog kan være at
beherske sprogets lingvistiske komponent (kendskab til dets fonetiske system, dets
ordforråd eller syntaks) uden at være optaget af sociolingvistiske raffinementer eller
pragmatisk virkning. I andre tilfælde kan formålet primært være af pragmatisk art og
bestå i at søge at udvikle en færdighed i at gøre noget på det fremmede sprog med
begrænsede lingvistiske ressourcer og uden at være særlig optaget af det sociolingvi-
stiske aspekt. Valgmulighederne er naturligvis aldrig så skarpe som fremstillet her, og
der satses som regel på harmoniske fremskridt inden for de forskellige komponenter,
men der er ingen mangel på hverken nutidige eller tidligere eksempler på, at man
fokuserer på den ene eller den anden af komponenterne i kommunikativ kompetence.
Hvis kommunikativ sprogkompetence betragtes som en mangesproget og mangekultu-
rel kompetence som en helhed (dvs. omfattende forskellige udgaver af målsproget
og forskellige udgaver af ét eller flere fremmedsprog), kan man lige så vel hævde, at
hovedformålet med at undervise i et fremmedsprog til visse tider og i bestemte sam-
menhænge kan være at opnå en yderst nuanceret viden om og beherskelse af mål-
sproget (f.eks. i arbejde med registre og situationstilpasningen af ordforråd i
forbindelse med oversættelse til målsproget, former for komparativ stilistik og
semantik).
c) Undervisnings-/læringsmål kan også forstås som en bedre præstation i én eller flere
specifikke sprogaktiviteter (se afsnit 4.4); det drejer sig dermed om reception, pro-
duktion, interaktion eller mediering. Det erklærede hovedformål med at lære et
fremmedsprog kan være at opnå effektive resultater i receptive aktiviteter (læse eller
lytte) eller mediering (oversætte eller tolke) eller ansigt-til-ansigt-interaktion. Det
siger sig selv, at heller ikke her er en sådan skarp skæring mellem kompetencerne
fuldstændig, ligesom den heller ikke bliver tilstræbt uafhængig af ethvert andet mål.
I forbindelse med definitionen af mål er det imidlertid muligt at tillægge ét aspekt
væsentligt større betydning end andre, og dette hovedfokus vil – hvis det er konsistent
– påvirke hele processen: valg af indhold og læringsopgaver, beslutning om og struktu-
reringen af progressionen, mulig støtteundervisning, udvælgelse af teksttyper osv.
Som det vil fremgå, er begrebet delkompetence først og fremmest blevet introduce-
ret og anvendt i forhold til nogle af disse valg (f.eks. valg af mål, der lægger vægt på
receptive aktiviteter, skriftlig eller mundtlig forståelse). Men det, som foreslås her,
er en udvidelse af denne brug:
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• på den ene side ved at antyde, at andre del-kompetencerelaterede mål kan identi-
ficeres (som der er blevet henvist til i a eller b eller d) til referencerammen;

• på den anden side ved at påpege, at den samme referenceramme åbner mulighed
for, at enhver såkaldt ”del-”kompetence kan inkorporeres i en mere generel række
af kommunikative og læringsmæssige kompetencer.

d) Undervisnings-/læringsmål kan også forstås som optimal funktionel handlen inden
for et givet domæne (se afsnit 4.1.1) og drejer sig hermed om det offentlige
domæne, arbejdsdomænet, uddannelsesdomænet og det personlige domæne. Hoved-
formålet med at lære et fremmedsprog kan være at udføre et arbejde bedre eller
gennemføre et studium eller gøre det lettere at leve et liv i et fremmed land. Lige-
som med de andre hovedkomponenter i den foreslåede model, afspejles sådanne mål
eksplicit i kursusbeskrivelser, i forslag til og anmodninger om sprogtilbud og i lærings-
/undervisningsmaterialer. Det er inden for dette område, at det er blevet muligt at
tale om ”specifikke mål”, ”specialkurser”, ”erhvervssprog”, ”forberedelse til et
udlandsophold”, ”sproglig reception hos udenlandsk arbejdskraft”. Det betyder ikke,
at hensynet til behovene hos en bestemt målgruppe, der skal tilpasse sin mangespro-
gede og mangekulturelle kompetence til et bestemt samfundsmæssigt aktivitetsom-
råde, altid gør det nødvendigt at anvende undervisningsformer, der passer til dette
mål. Men på samme måde som med de øvrige komponenter har formuleringen af et
mål under denne overskrift og med dette fokus normalt konsekvenser for andre
aspekter af og trin i læreplansudviklingen og i tilbud om undervisning og læring.
Man skal være opmærksom på, at denne type af mål, der indebærer funktionel til-
pasning inden for et givet domæne, også svarer til situationer med tosprogsundervis-
ning, sprogbad [immersion] (sådan som det opfattes i de eksperimenter, der udføres i
Canada), og undervisning hvor undervisningssproget er forskelligt fra det sprog, der
tales i familiesammenhæng (f.eks. en uddannelse udelukkende på fransk i nogle man-
gesprogede tidligere kolonier i Afrika). Fra dette synspunkt – og det er ikke uforene-
ligt med hovedindholdet i denne analyse – har sprogbadssituationer, uanset hvilke
resultater de måtte føre til, til formål at udvikle delkompetencer: kompetencer, der
relaterer sig til uddannelsesområdet og til tilegnelse af anden viden end sproglig
viden. Som man vil huske, blev der i mange eksperimenter med gennemført sprogbad
for unge lørnere i Canada ikke i skoleskemaet sørget for undervisning i fransk for de
engelsktalende børn, til trods for at undervisningssproget var fransk.
e) Undervisnings-/læringsmål kan også forstås som berigelsen og diversificeringen af
strategier i forbindelse med udførelsen af opgaver (se afsnit 4.5 og Kapitel 7); det
drejer sig således om styringen af handlinger, der er knyttet til læringen og brugen af
et eller flere sprog og opdagelsen af og erfaringen med andre kulturer.
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I forbindelse med mange læringserfaringer kan man se det som en fordel fra tid til
anden at rette opmærksomheden mod at udvikle strategier, der gør det muligt at løse
den ene eller anden type af opgave, der har en sproglig dimension. I overensstem-
melse hermed er målet at forbedre de strategier, der normalt anvendes af lørneren,
ved at gøre dem mere sofistikerede, mere omfattende og mere bevidste og ved at
forsøge at tilpasse dem til opgaver, som de ikke oprindeligt blev anvendt til. Uanset
om der er tale om kommunikations- eller læringsstrategier, er det – hvis man har det
synspunkt, at de sætter en person i stand til at mobilisere sine egne kompetencer
med henblik på at anvende og om muligt forbedre og udvide dem – umagen værd at
sikre sig, at det faktisk bliver et mål at opdyrke sådanne strategier, også selvom de
måske ikke udgør et mål i sig selv.
Opgaver er normalt koncentreret inden for et givet domæne og ses som mål, der skal
nås i relation til dette domæne, hvilket passer ind i punkt d ovenfor. Men der er til-
fælde, hvor læringsmålet er begrænset til en mere eller mindre stereotyp løsning af
bestemte opgaver, som kan indebære, at man bruger begrænsede sproglige elemen-
ter på ét eller flere fremmedsprog. Et ofte citeret eksempel er en person, der betje-
ner et omstillingsbord, hvor den forventede ”mangesprogede” præstation, baseret på
en beslutning der træffes lokalt i et givet firma, er begrænset til produktion af nogle
få faste formuleringer, der relaterer sig til rutineprægede handlinger. I sådanne
eksempler drejer det sig mere om halvautomatiseret adfærd end om delkompetencer,
men det kan ikke nægtes, at udførelsen af veldefinerede gentagne opgaver i så til-
fælde også udgør det primære fokus for et læringsmål.
Mere generelt har formuleringen af mål som kommunikative opgaver den fordel, også
for lørneren, at det i praktisk form bliver formuleret, hvilke resultater der forventes,
og det kan også på kort sigt spille en motiverende rolle gennem hele læringsproces-
sen. For at tage et simpelt eksempel: at fortælle børn, at den opgave, de skal i gang
med, vil sætte dem i stand til at lege ”far-mor-børn” på fremmedsproget (med hen-
blik på muligheden af at løse en ”opgave”) kan også være en motiverende måde at
lære ordene for de forskellige familiemedlemmer på (en del af den sproglige kompo-
nent i et bredt kommunikativt mål). I den forstand udgør også den såkaldte projekt-
baserede tilgang, simulationer og forskellige rollespilslege overgangsmål i form af
opgaver, der skal løses; men hvor det afgørende, hvad angår læring, enten er de spro-
gressourcer og sprogaktiviteter, som sådan en opgave – eller række af opgaver – kræ-
ver, eller de anvendte strategier. Sagt på en anden måde: selvom mangesproget og
mangekulturel kompetence bliver synlig og bliver udviklet ved at løse opgaver inden
for det rationale, der er blevet anvendt i udviklingen af referencerammen, bliver
disse opgaver i den anvendte tilgang til læring kun præsenteret som tilsyneladende
mål eller som trin mod opnåelsen af andre mål.
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6.1.4.2 Komplimentariteten i delmål
At definere undervisningens læringsmål på denne måde – dvs. som hovedkomponenter
i en generel referencemodel eller som hver af disse komponenters underkomponenter
– er ikke en ren stilistisk øvelse. Det illustrerer de mulige forskelle i læringsmål og de
forskelle, man kan finde i undervisningstilbud. Det er indlysende, at en mængde
undervisningstilbud, på skoler og uden for skoler, dækker mange af disse mål på
samme tid. Og det er lige så indlysende (men værd at gentage), at bestræbelsen på
at nå et særligt udpeget mål, også hvad angår sammenhængen i den model, der illu-
streres her, betyder, at opnåelsen af fastlagte mål vil føre til andre resultater end de
planlagte eller dem man ikke var optaget af.
Hvis man f.eks. går ud fra, at målet hovedsageligt angår et domæne og er rettet mod
kravene i et givet job, for eksempel jobbet som tjener i en restaurant, vil der, for at
lørneren kan nå dette mål, blive udviklet sprogaktiviteter med fokus på mundtlig
interaktion; i forbindelse med kommunikativ kompetence vil opmærksomheden være
rettet mod bestemte leksikalske felter af den sproglige komponent (præsentation og
beskrivelse af retter for eksempel) og bestemte sociolingvistiske normer (former for
henvendelser, der skal bruges over for gæsterne, mulig anmodning om hjælp fra tred-
jepart osv.); og der vil uden tvivl blive krævet bestemte aspekter af savoir-être
(diskretion, høflighed, venlig smilen, tålmodighed osv.) eller viden angående madlav-
ning og bestemte fremmede kulturers spisevaner. Det er muligt at udvikle andre
eksempler, hvor andre komponenter ville blive valgt som hovedmålet, men dette
konkrete eksempel vil utvivlsomt være nok til at afrunde det, der blev sagt ovenfor
om begrebet delkompetence (se kommentarerne om relativiseringen af, hvad der kan
forstås ved del-viden om et sprog).

6.2 Sproglæringsprocesserne

6.2.1 Tilegnelse eller læring?
Begreberne ”sprogtilegnelse” [’language acquisition’] og ”sproglæring” [’language
learning’] bliver til stadighed anvendt på flere forskellige måder. Mange bruger dem i
samme betydning. Andre bruger det ene eller det andet som den generelle beteg-
nelse, mens de bruger det andet i en mere begrænset betydning. ”Sprogtilegnelse”
kan således anvendes enten som det generelle begreb eller begrænset til:

a) fortolkninger af ikke-modersmålstalendes sprog ud fra teorier om universal-
grammatik (f.eks. sætning af parametre). Dette arbejde foregår næsten altid
som en gren af teoretisk psykolingvistik med kun lille eller ingen relevans for
praktikere, især da grammatik opfattes som langt uden for bevidsthedens ræk-
kevidde;
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b) viden om og færdighed i at anvende et sprog, der ikke er ens modersmål, uden
at være blevet undervist i det, men som et resultat enten af at være blevet
direkte udsat for tekster eller af at have deltaget direkte i kommunikative begi-
venheder.

”Sproglæring” kan anvendes som det generelle begreb eller være begrænset til den
proces, hvorigennem sprogfærdighed opnås som resultat af en planlagt proces, især
gennem formaliserede studier i en institutionel sammenhæng.
For øjeblikket synes det ikke at være muligt at påtvinge nogen en standardiseret ter-
minologi, især da der ikke er et indlysende overordnet begreb, der kan dække
”læring” og ”tilegnelse” i deres indskrænkede betydninger.

6.2.2. Hvordan lærer lørnere?

6.2.2.1 For øjeblikket er der ingen forskningsbaseret konsensus om, hvordan lørnere
lærer, der er tilstrækkeligt stærk til, at en bestemt læringsteori kan udgøre grundla-
get for Referencerammen. Nogle teoretikere mener, at menneskets færdigheder til at
bearbejde informationer er stærk nok til, at et menneske kun behøver at blive udsat
for en begrænset mængde forståeligt sprog for at tilegne sig sproget og blive i stand
til at anvende det til reception og produktion. De mener, at ”tilegnelses”-processen
er utilgængelig for observation eller intuition, og at den ikke kan fremmes gennem
bevidst bearbejdning, enten det drejer sig om undervisningsmetoder eller studieme-
toder. For dem er det vigtigste, en lærer kan gøre, at skabe det rigest mulige sprog-
lige miljø, hvori læringen kan foregå uden formaliseret undervisning.

6.2.2.2 Andre mener, at ud over forståeligt input er aktiv deltagelse i kommunikativ
interaktion en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for sprogudvikling. De mener
også, at eksplicit undervisning i eller studier af sproget er irrelevant. I den anden
ende er der nogle, der mener, at elever, som har lært de nødvendige grammatiske
regler og lært et ordforråd, vil være i stand til at forstå og anvende sproget i lyset af
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deres tidligere erfaringer og sunde fornuft og ikke har behov for træning. Mellem
disse to yderpunkter følger de fleste ”mainstream”-lørnere, -lærere og deres hjæl-
pere normalt en mere eklektisk praksis, idet de erkender, at lørnere ikke nødvendig-
vis lærer det, lærerne underviser i, og at de har brug for både et omfattende
kontekstualiseret og forståeligt sprogligt input og lejlighed til at anvende sproget
interaktivt, men at læringen bliver fremmet – især under de kunstige forhold i et
klasseværelse – af en kombination af bevidst læring og tilstrækkelig praksis med hen-
blik på at reducere eller fjerne den bevidste opmærksomhed på fysiske færdigheder i
at tale og skrive på lavere niveauer såvel som på morfologisk og syntaktisk korrekt-
hed, og derved frigøre ressourcer til brug af kommunikationsstrategier på højere
niveauer. Nogle (men meget færre end tidligere) mener, at dette mål kan opnås gen-
nem brug af øvelser [drilling], indtil der er sket en over-indlæring.

6.2.2.3 Der er naturligvis betragtelig variation blandt lørnere af forskellig alder og
type og med forskellig baggrund med hensyn til, hvilke elementer de har mest
udbytte af; og variation blandt lærere, kursusudviklere osv. hvad angår balancen mel-
lem de elementer, der indgår i kurserne i overensstemmelse med den betydning, de
tillægger produktion vs. reception, korrekt sprog vs. flydende sprog osv.

6.3 Hvad kan de forskellige slags brugere af Referencerammen gøre for at fa-
cilitere sproglæring?

Sproglærerprofessionen udgør et ”partnerskab for læring”, der består af mange spe-
cialister foruden de lærere og lørnere, der indgår direkte i læringsprocessen. Dette
afsnit drejer sig om de roller, som hver af disse parter har.

6.3.1 De, der beskæftiger sig med eksaminationer og kvalifikationer, må overveje,
hvilke læringsparametre der er relevante for de pågældende kvalifikationer, og hvil-
ket niveau, der kræves. De må træffe konkrete beslutninger om, hvilke specifikke
opgaver og aktiviteter, der skal indgå, hvilke temaer der skal tages op, hvilke faste
vendinger, idiomer og leksikalske elementer kandidaterne skal kunne genkende eller
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huske, hvilken sociokulturel viden og hvilke færdigheder, der skal testes osv. De
behøver måske ikke tage sig af, hvad det er for nogle processer, der har ført til, at
den testede sprogfærdighed er blevet lært eller tilegnet, med mindre deres egne
testprocedurer kan have en positiv eller negativ ”backwash”-effekt på sproglærin-
gen.

6.3.2 Når myndigheder udfærdiger retningslinjer for undervisningsplaner eller for-
mulerer læreplaner, kan de koncentrere sig om at specificere læringsmål. Når de gør
det, specificerer de måske kun mål på højere niveauer i form af opgaver, temaer,
kompetencer osv. Selvom de måske gerne ville, behøver de ikke at udarbejde en
detaljeret specifikation af det leksikalske, grammatiske og funktionelle/begrebslige
[notional/functional] repertoire, som vil sætte lørnerne i stand til at udføre opga-
verne og behandle emnerne. De behøver ikke – men ønsker måske – at udstikke ret-
ningslinjer for eller fremlægge forslag til, hvilke undervisningsmetoder der skal
anvendes, og de trin som lørnerne forventes at bevæge sig igennem.

6.3.3 Selvom de måske gerne ville, behøver lærebogsforfattere og kursusudviklere
ikke at formulere deres mål i form af opgaver, de gerne vil sætte lørnerne i stand til
at kunne løse, eller de kompetencer og strategier lørnerne skal udvikle. De skal
træffe konkrete, detaljerede beslutninger om det udvalg og den rækkefølge af tek-
ster, aktiviteter, ordforråd og grammatik, som skal præsenteres for lørneren. Det for-
ventes, at de giver detaljerede instruktioner til de fælles og/eller individuelle
opgaver og aktiviteter, lørnerne skal udføre på grundlag af det præsenterede mate-
riale. Deres produkter har stor indflydelse på lærings-/undervisningsprocessen og må
nødvendigvis baseres på klare antagelser (sjældent formulerede og ofte ikke under-
søgte, endda ubevidste), hvad angår læringsprocessens natur.

6.3.4 Det bliver i almindelighed krævet, at lærere holder sig til alle officielle ret-
ningslinjer, benytter lærebøger og kursusmaterialer, som de måske eller måske ikke
har forudsætninger for at analysere, evaluere, udvælge og supplere, at de udvikler
og gennemfører tests og forbereder deres elever og studerende til afsluttende eksa-
miner. De skal minut-for-minut træffe beslutninger om klasseværelsesaktiviteter,
som de i hovedtræk kan forberede på forhånd, men som de på fleksibel måde må
justere i lyset af elevernes/de studerendes reaktioner. Det forventes, at de overvåger
elevernes/de studerendes progression og finder måder at opdage, analysere og
afhjælpe deres læringsproblemer på samt finde måder at udvikle deres individuelle
læringspotentialer. Det er nødvendigt for dem at forstå de mange forskellige lærings-
processer, selvom denne forståelse kan være et ubevidst resultat af erfaring snarere

197



end et klart formuleret resultat af teoretiske refleksioner, hvilket bør være uddan-
nelsesforskeres og efteruddanneres bidrag til læringspartnerskabet.

6.3.5 Lørnerne er naturligvis de personer, der i sidste ende er optaget af sprogtileg-
nelse og læringsprocesser. Det er dem, der skal udvikle kompetencer og strategier og
udføre de opgaver, aktiviteter og processer, der er nødvendige for at deltage effek-
tivt i kommunikative aktiviteter. Der er imidlertid kun få, der lærer proaktivt: tager
initiativer til at planlægge, strukturere og gennemføre deres egne læringsprocesser.
De fleste lærer reaktivt: følger instruktionerne og udfører de opgaver, de får stillet af
lærere og af lærebøger. Når undervisningen stopper, må den videre læring imidlertid
nødvendigvis være autonom. Autonom læring kan fremmes, hvis ”at lære at lære”
opfattes som en integreret del af sproglæringen, således at lørnerne i stigende grad
bliver opmærksomme på den måde, de lærer på, på de valgmuligheder, der ligger
foran dem, og på de valgmuligheder, der passer bedst til dem. Selv inden for det
givne institutionelle system kan de dermed i stigende grad bringes til at foretage valg
med hensyn til mål, materialer og arbejdsmetoder i lyset af deres egne behov, moti-
vationer, profiler og ressourcer. Vi håber, at Referencerammen – sammen med rækken
af specialiserede brugervejledninger – kan være til nytte ikke kun for lærere og deres
ressourcepersoner, men også direkte for lørnerne, og at den kan hjælpe dem til at
blive mere bevidste om de valgmuligheder, der ligger foran dem, og til at blive bedre
til at formulere de valg, de træffer.

6.4 Nogle metodologiske valgmuligheder for moderne sproglæring
og -undervisning

Indtil nu har Referencerammen handlet om konstruktionen af en samlet model for
sprogbrug og sprogbruger, og undervejs er opmærksomheden blevet rettet mod rele-
vansen af modellens forskellige komponenter for sproglæring, sprogundervisning og
sprogevaluering. Denne relevans er hovedsagelig blevet set i forhold til sproglærin-
gens indhold og mål. De blev kort opsummeret i afsnit 6.1 og 6.2. En referenceramme
for sproglæring, sprogundervisning og sprogevaluering må imidlertid også beskæftige
sig med metodologi, eftersom dens brugere uden tvivl ønsker at reflektere over og
viderekommunikere deres metodologiske beslutninger inden for en generel ramme.
Kapitel 6 har til formål at opstille en sådan ramme.
Det må naturligvis understreges, at der gælder de samme kriterier for dette kapitel
som for de andre. Tilgangen til en metodologi for læring og undervisning må være
omfattende og præsentere alle valgmuligheder på en eksplicit og gennemskuelig
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måde og undgå at støtte bestemte opfattelser og dermed blive dogmatisk. Det har
været et grundlæggende metodisk princip for Europarådet, at de metoder, der skal
anvendes i sproglæring, -undervisning og –forskning, er dem, der opfattes som de
mest effektive med hensyn til at nå de mål, man er blevet enige om i lyset af beho-
vene hos de enkelte lørnere i deres sociale kontekst. Effektivitet er betinget af lør-
nernes motivation og profiler såvel som arten af de menneskelige og materielle
ressourcer, der kan bringes i anvendelse. Dette fundamentale princip har ført til en
stor forskelligartethed i mål og en endnu større forskellighed i metoder og materialer.
Der er i dag mange måder at lære på og undervise i moderne sprog. I mange år har
Europarådet arbejdet for en tilgang baseret på lørnernes kommunikative behov og
brugen af materialer og metoder, som vil sætte lørnerne i stand til at tilfredsstille
disse behov, og som passer til deres profiler som lørnere. Som det imidlertid er blevet
gjort klart i afsnit 2.3.2 og andre steder i Referencerammen, er det ikke Reference-
rammens funktion at fremme én bestemt sprogundervisningsmetode, men i stedet at
præsentere valgmuligheder. En åben udveksling af informationer om disse valgmulig-
heder og om erfaringerne med dem må komme fra feltet selv. I denne fase er det kun
muligt at antyde nogle af de valgmuligheder, der stammer fra eksisterende praksis,
og bede brugerne af Referencerammen om at udfylde hullerne ud fra deres egen
viden og erfaring. Der findes en Brugervejledning.
Hvis der er praktikere, der efter at have overvejet det, føler sig overbevist om, at
man bedst arbejder hen mod de mål, der passer til de lørnere, de har ansvaret for,
ved at bruge andre metoder end dem, som Europarådet andre steder gør sig til tals-
mand for, vil vi bede dem om at sige til, at fortælle os og andre om de metoder, de
anvender og de mål, de forfølger. Dette kunne føre til en større forståelse af den
komplekse forskellighed inden for sproguddannelsesverdenen eller til en livlig debat,
som altid er at foretrække frem for en umiddelbar accept af den aktuelle ortodoksi,
bare fordi den nu er den gældende ortodoksi.

6.4.1 Generelle tilgange
Hvordan forventes lørnerne generelt set at lære et andet- eller et fremmedsprog
(L2)? Er det på én eller flere af følgende måder?
a) ved at blive direkte udsat for autentisk brug af sprog på L2 på én eller flere af føl-

gende måder:
ansigt til ansigt med (en) modersmålstalende;
lytte til andres samtale;
lytte til radio, optagelser osv.;
se og lytte til tv, video osv.;
læse ubearbejdede, ikke-niveautilpassede, autentiske trykte tekster (aviser,
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blade, historier, romaner, offentlige skilte og opslag osv.);
bruge computerprogrammer, CD-ROM osv.;
deltage i computerkonferencer on- eller off-line;
deltage i kurser i andre læreplansfag, som anvender L2 som undervisningsmedie;

b) ved at blive direkte udsat for særligt udvalgte (f.eks. niveautilpassede) talte ytrin-
ger og trykte tekster på L2 (”forståeligt input” );

c) gennem direkte deltagelse i autentisk kommunikativ interaktion på L2 som delta-
ger i en samtale med en kompetent samtalepartner;

d) gennem direkte deltagelse i særligt udtænkte og konstruerede opgaver på L2
(”forståeligt output”);

e) autodidaktisk, gennem (vejledt) selvstudium, rettet mod forhandlede selvstyrede
mål og ved at anvende tilgængelige læremidler;

f) gennem en kombination af fremlæggelse, forklaringer, automatiseringsøvelser,
exploitation activities, men med L1 som det sprog, der anvendes til klasseværel-
sesstyring, -forklaring osv.;

g) gennem en kombination som under f), men alene ved at bruge L2 til alle klassevæ-
relsesaktiviteter;

h) gennem en eller anden kombination af aktiviteterne ovenfor, måske ved at starte med
f), men ved gradvist at reducere brugen af L1 og inddrage flere mundtlige og skriftlige
opgaver og autentiske tekster, og lægge op til en højere grad af selvstudium;

i) gennem en kombination af ovenstående med gruppeplanlægning og individuel plan-
lægning, implementering og evaluering af klasseværelsesaktiviteter med lærer-
støtte, herunder forhandling af interaktion for at imødekomme forskellige behov
hos lørnerne osv.

6.4.2 Man bør overveje hvilke roller lærere, lørnere og medier skal spille i forhold til
hinanden.

6.4.2.1 Hvilke dele af tiden i klasseværelset anvendes/kan forventes anvendt:
a) af læreren til at redegøre for, forklare osv. over for hele klassen?
b) til spørgsmål-/svar-forløb med hele klassen (med en skelnen mellem referentielle,

display [dvs. spørgsmål man selv kender svaret på]- og test-spørgsmål?)
c) til gruppe- eller pararbejde?
d) til individuelt arbejde?
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6.4.2.2 Lærere bør gøre sig klart, at deres handlinger – som afspejler deres holdnin-
ger og færdigheder – er en yderst vigtig del af sproglærings-/sprogtilegnelsesmiljøet.
De udgør rollemodeller, som eleverne måske følger i deres fremtidige brug af sproget
og deres praksis som måske fremtidige lærere. Hvilken betydning tillægger de deres:

a) undervisningsfærdigheder?
b) deres evne til at styre klassen?
c) færdighed i at indgå i aktionsforskning og reflektere over egne erfaringer?
d) undervisningsstil?
e) forståelse af og færdighed i at håndtere tests, vurdering og evaluering?
f) viden om og færdighed i at undervise i sociokulturel baggrundsinformation?
g) interkulturelle holdninger og færdigheder?
h) viden om og evne til at udvikle elevernes æstetiske værdsættelse af litteratur?
i) færdigheder i at tage sig af individualisering i klasser, der indeholder forskellige
typer af lørnere med forskellige færdigheder?

Hvordan udvikles de relevante kvaliteter, evner og færdigheder bedst?
Under individuelt arbejde, par- eller gruppearbejde bør læreren:
a) kun holde opsyn og opretholde orden?
b) cirkulere rundt og kontrollere arbejdet?
c) være tilgængelig for individuel vejledning?
d) indtage rollen som supervisor og facilitator, herunder acceptere og reagere på ele-

vernes bemærkninger om deres læring og koordinere elevernes aktiviteter, ud over
at kontrollere og vejlede?

6.4.2.3 Hvor langt skal man forvente eller kræve, at lørnerne:
a) følger alle og kun lærerens instruktioner på en disciplineret, velordnet måde, her-

under kun siger noget, når de bliver bedt om det?
b) deltager aktivt i læringsprocessen i samarbejde med læreren og andre elever med

henblik på at nå til enighed om mål og metoder, herunder accepterer kompromis-
ser og deltager i elev-elev undervisning og elev-elev evaluering, således at de kan
bevæge sig målrettet frem mod autonomi?

c) arbejder selvstændigt med materialer til selvstudium, herunder foretager selveva-
luering?

d) konkurrerer med hinanden?

6.4.2.4 Hvordan kan og skal læremidler (lyd- og videokasetter, computere osv.)
anvendes?
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a) de skal ikke anvendes;
b) til demonstrationer, repetitioner for hele klassen;
c) i forbindelse med brug af sprog-/video-/computerlaboratorier;
d) i forbindelse med individuelle selvstudier;
e) som grundlag for gruppearbejde (diskussion, forhandling, samarbejds- og konkur-

rencelege osv.);
f) til internationalt computernetværk mellem skoler, klasser og enkeltelever.

6.4.3 Hvilken rolle skal tekster spille i sproglæring og -undervisning?

6.4.3.1 Hvordan kan man forvente eller kræve, at lørnerne lærer fra mundtlige eller
skriftlige tekster (se afsnit 4.6)?
a) ved direkte at blive udsat for sproget;
b) ved direkte at blive udsat for sproget, men samtidig sikre at det nye materiale er

forståeligt ved at udlede betydning fra den sproglige kontekst, visuel støtte osv.;
c) ved at blive udsat for sproget, og ved overvågning og sikring af forståelse gennem

anvendelse af L2-spørgsmål og L2-svar, multiple choice, matchning af billeder
osv.;

d) ligesom c), men med ét eller flere af følgende punkter:
forståelsestest på L1;
forklaringer på L1;
forklaringer på L2 (herunder enhver nødvendig oversættelse undervejs);
systematisk oversættelse af teksten til L1 foretaget af eleven/den studerende;
før-lytningsaktiviteter og/eller gruppe-lytningsaktiviteter, før-læsningsaktiviteter
osv.

6.4.3.2 Hvor vidt bør de skriftlige eller mundtlige tekster, lørnerne bliver præsente-
ret for, være:
a) autentiske, dvs. produceret til kommunikative formål uden et sproglæringsformål,

f.eks.

202

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
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ringen, gennemførelsen og evalueringen af sproglæringsprocessen;
• hvordan læremidler anvendes.



i. ubearbejdede autentiske tekster, som lørneren møder i forbindelse med
direkte erfaringer med sproget i brug (daglige aviser, blade, radioudsen-
delser osv.);

ii. autentiske tekster, der er udvalgt, niveautilpasset og/eller redigeret ud
fra en vurdering af, hvad der passer til lørnerens erfaringer, interesser og
profil.

b) særligt udarbejdet til brug for sprogundervisning, f.eks.:
i. tekster, der er udarbejdet, så de ligner autentiske tekster som (ii) ovenfor

(f.eks. særligt trykt materiale til lytteforståelse, der er indtalt af skuespillere)
ii. tekster, der er udarbejdet for at give kontekstualiserede eksempler på det

sproglige indhold, der skal undervises i (f.eks. i en bestemt del af et kursus)
iii. isolerede sætninger til øvelsesbrug (fonetisk, grammatisk osv.)
iv. lærebogsinstruktioner, forklaringer osv., instruktioner til test og eksamens-

opgaver, det sprog, lærerne anvender i klasseværelset (instruktioner, for-
klaringer, styring af klassen osv.). De kan ses som særlige teksttyper. Er de
lørner-venlige? Hvilke overvejelser er der gjort om deres indhold, formule-
ring og præsentation for at sikre, at de er lørner-venlige?

6.4.3.3 Hvor vidt skal lørnerne ikke blot bearbejde, men også producere tekster? Tek-
sterne kan være:
a) mundtlige:

trykte tekster, der læses højt;
mundtlige svar på spørgsmål i opgaver;
reproduktion af tekster, der er lært udenad (skuespil, digte osv.);
opgaver til par- og gruppearbejde;
bidrag til formel og uformel diskussion;
fri samtale (i klassen eller under elevernes udvekslinger);
fremlæggelser.

b) skrevne:
dikterede passager;
skriveopgaver;
essays;
oversættelser;
skriftlige rapporter;
projektarbejde;
breve til pennevenner;
bidrag til klassekontakter ved at bruge fax eller e-mail.
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6.4.3.4 Hvor vidt kan lørnerne i forbindelse med reception, produktion og interak-
tion forventes at og hjælpes til at skelne mellem teksttyper og at udvikle forskellige
lytte-, læse-, tale- og skrive-strategier, hvor det passer ind i sammenhængen, herun-
der optræde både som enkeltpersoner og som medlemmer af grupper (f.eks. ved at
udveksle idéer og fortolkninger i forståelses- og formuleringsprocessen)?

6.4.4 Hvor meget kan man forvente eller kræve, at lørnerne lærer gennem praktiske
sproglige opgaver [tasks] og aktiviteter (se afsnit 4.2 og 4.4):
a) gennem deltagelse i spontane aktiviteter?
b) gennem deltagelse i opgaver og aktiviteter, der er planlagt med hensyn til type,

mål, input, resultat, deltagerroller og -aktiviteter osv.?
c) gennem deltagelse ikke bare i opgaven, men i forberedelsen såvel som i efterføl-

gende analyse og evaluering?
d) som c), men også med eksplicit bevidstgørelse om mål, opgavens art og struktur,

kravene til deltagerroller osv.?

6.4.5 Skal udviklingen af lørnerens færdighed i at anvende kommunikative strategier
(se afsnit 4.4.):
a) antages at være overførbar fra lørnerens brug af L1, eller skal den faciliteres;
b) ske ved at skabe situations- og sammenhængsopgaver (f.eks. rollespil og simula-

tioner), som kræver at planlægnings-, udførelses-, evaluerings- og reparations-
strategier tages i anvendelse;

c) foregå som under b) men ved samtidig at anvende teknikker til udvikling af sprog-
lig bevidsthed (f.eks. gennem optagelse og analyse af rollespil og simulationer);

d) foregå som under b), men ved samtidig at opmuntre lørneren til eller kræve af lør-
neren, at han/hun fokuserer på og følger eksplicitte strategiske procedurer, efter-
hånden som behovet for dem opstår.
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Brugere af Referencerammen kan overveje – og hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere hvilken plads tekster (mundtlige og skriftlige) har i deres
lærings-/undervisningsforløb og exploitation activities: f.eks.
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rækkefølge og præsenteret;
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• om lørnerne a) forventes b) hjælpes til at skelne mellem teksttyper og til at

udvikle forskellige lytte- og læsestrategier, der passer til teksttypen og at lytte
eller læse med henblik på forståelse af detaljer eller for at forstå hovedindhol-
det, bestemte pointer osv.



6.4.6 Generelle kompetencer (se afsnit 5.1) kan udvikles på forskellige måder.

6.4.6.1 Hvad angår viden om verden, betyder det at lære et nyt sprog ikke, at man
starter forfra. Meget – hvis ikke det meste – af den viden, der er brug for, kan forud-
sættes. Det er imidlertid ikke bare et spørgsmål om at lære nye ord for gamle idéer,
selvom det er bemærkelsesværdigt, i hvilken udstrækning den ramme for generelle
og specifikke begreber, der er foreslået i Threshold Level, har vist sig at passe på og
være adækvat for tyve europæiske sprog, selv sprog fra forskellige sprogfamilier. Det
kræver dømmekraft at afgøre sådanne spørgsmål som: Indebærer tilegnelsen af spro-
get eller testningen af sprogfærdigheder en viden om verden, som ligger ud over lør-
nernes grad af modenhed eller uden for deres voksenerfaring? Hvis det er tilfældet,
kan man ikke tage denne viden for givet. Men man bør ikke undgå problemet; når det
drejer sig om brugen af et sprog, der ikke er lørnerens modersmål, som undervis-
ningssprog i skoler og på universiteter og sågar også i selve modersmålsundervisnin-
gen er både indhold og det anvendte sprog nyt. Tidligere forsøgte mange lærebøger i
sprog, så som Orbis pictus af den navnkundige 16-hundredtals tjekkiske pædagog
Comenius, at strukturere sproglæring på en måde, der var bestemt til at give unge
mennesker et struktureret syn på verden.

6.4.6.2 Hvad angår udvikling af sociokulturel viden og interkulturelle færdigheder,
forholder det sig noget anderledes. I visse henseender synes de europæiske folk at
dele en fælles kultur. I andre henseender er der betragtelige forskelligheder, ikke
alene mellem de forskellige nationer, men også mellem regioner, klasser, etniske
samfund, køn og så videre. Der må omhyggeligt tages hensyn til repræsentationen af
målkulturen og valget af den sociale gruppe eller de sociale grupper, der skal fokuse-
res på. Er der en plads for de maleriske, normalt arkaiske, folkloristiske stereotyper
af den slags, man finder i billedbøger for børn (hollandske træsko og vindmøller,
engelsk stråtækte huse med roser omkring døren)? De fanger fantasien og kan være
motiverende især for yngre børn. De svarer ofte i visse henseender til det pågæl-
dende lands opfattelse af sig selv og bevares og føres frem i festivaler. I så tilfælde
kan de præsenteres i dette lys. De har meget lidt med den store hovedpart af befolk-
ningens dagligliv at gøre. Der må skabes en balance i lyset af det overordnede mål
med at udvikle lørnernes mangekulturelle kompetence.
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6.4.6.3 Hvordan skal de generelle ikke-sprogspecifikke kompetencer behandles i
sprogkurser?
a) skal man antage, at de allerede eksisterer, eller skal de udvikles andetsteds (f.eks.

i andre læreplansfag, der gennemføres på L1) i et omfang, der gør det muligt at
tage dem for givet i L2-undervisningen?

b) skal de tages op, efterhånden som problemerne opstår?
c) skal man udvælge og konstruere tekster, der illustrerer nye områder og nye videns-

elementer gennem kurser eller lærebøger, der beskæftiger sig med områdestudier
(Landeskunde, civilisation osv.) i) på L1, ii) på L2?

d) skal det ske gennem en interkulturel komponent, der er beregnet på at hæve lør-
nernes og de modersmålstalendes bevidsthed om erfaringsmæssige, kognitive og
sociokulturelle baggrunde?

e) skal det ske gennem rollespil og simulationer?
f) skal det ske gennem undervisning i de enkelte fag ved at anvende L2 som undervis-
ningssprog?

g) skal det ske gennem direkte kontakt med modersmålstalende og autentiske tek-
ster?

6.4.6.4 Men hensyn til eksistentiel kompetence kan lørnerens personlighedstræk,
motivation, holdninger, opfattelser osv. (se afsnit 5.1.3):
a) ignoreres som lørnerens personlige sag
b) tages i betragtning i forbindelse med planlægning og kontrol med læreprocessen
c) inddrages som et mål for læringsforløbet

6.4.6.5 Med hensyn til færdigheden i at lære, kan (forventes at/skal) lørnerne
udvikle studiefærdigheder og heuristiske færdigheder og accept af ansvar for egen
læring (se afsnit 5.1.4):
a) som en sidegevinst ved sproglæring og -undervisning uden særlig planlægning,

eller uden at det bliver taget op;
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• hvilke af ovenstående (eller andre) midler, de anvender til at udvikle generelle

kompetencer;
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temaer, b) øvet, c) demonstreret gennem handling ledsaget af sprog eller d)
lært gennem undervisning med brug af målsproget som undervisningssprog.



b) ved gradvis at overføre ansvaret for læringen fra læreren til eleverne/de stude-
rende og opmuntre dem til at reflektere over deres læring og dele denne erfaring
med andre lørnere;

c) ved systematisk at hæve lørnernes bevidsthed om de lærings-/undervisningspro-
cesser, de deltager i;

d) ved at inddrage lørnerne som deltagere i eksperimenter med forskellige metodolo-
giske valgmuligheder;

e) ved at give lørnerne mulighed for at erkende deres egen kognitive stil og at udvikle
deres egne læringsstrategier i overensstemmelse hermed.

6.4.7 Udviklingen af lørnernes lingvistiske kompetencer er et centralt, uundværligt
aspekt ved sproglæring. Hvordan kan den bedst faciliteres i forbindelse med ordfor-
råd, grammatik, udtale og ortografi?

6.4.7.1 På hvilke af følgende måder skal man forvente eller kræve, at lørnerne
udvikler deres ordforråd?

a) ved ganske enkelt at blive udsat for ord og faste udtryk, der anvendes i autentiske
talte og skrevne tekster?

b) gennem lørner-elicitering eller brug af ordbog, f.eks. opslag efterhånden som der
er behov for det, i forbindelse med bestemte opgaver og aktiviteter?

c) gennem inddragelse i en kontekst, f.eks. lærebogstekster og efterfølgende gen-
brug i øvelser, exploitation activities osv.?

d) gennem præsentation af ord fulgt af visuelle fremstillinger (billeder, gestik og
mime, forklarende handlinger, realia osv.)?

e) gennem udenadslære af ordlister osv. med tilsvarende oversættelse?
f) ved at udnytte semantiske felter og konstruere mindmaps osv.?
g) gennem træning i brugen af étsprogs- og tosprogsordbøger, tesaurusser og andre

opslagsværker?
h) gennem forklaring af og øvelse i at anvende leksikalske strukturer (f.eks. orddan-

nelse, ordsammensætninger, kollokationer, faste verbaludtryk, idiomer osv.?)
i) gennem et mere eller mindre systematisk studium af den forskelligartede distribu-
tion af semantiske træk i L1 og L2 (kontrastiv semantik)?
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gen – formulere, hvilke skridt de tager for at fremme udviklingen af eleverne/de
studerende som ansvarlige, selvstændige sproglørnere og sprogbrugere.



6.4.7.2 Størrelse, omfang og beherskelse af ordforråd er væsentlige parametre i
sprogtilegnelse og derfor også for evalueringen af lørnerens sprogfærdighed og for
planlægningen af sproglæring og -undervisning.

6.4.7.3 Leksikalsk udvælgelse
Udviklere af test- og lærebogsmaterialer er tvunget til at vælge, hvilke ord de vil ind-
drage. Læseplans- og læreplansudviklere er ikke tvunget til det, men kan angive ret-
ningslinjer med henblik på at skabe gennemskuelighed og sammenhæng i
uddannelsestilbudene. Der er en række valgmuligheder:
• at udvælge nøgleord og -udtryk a) inden for tematiske områder, som er nødvendige
for at kunne gennemføre kommunikative opgaver, der er relevante i forhold til lør-
nerens behov, b) som udtrykker kulturelle forskelle og/eller betydningsfulde vær-
dier og opfattelser, der er fælles for en social gruppe/sociale grupper, hvis sprog er
ved at blive lært;

• at følge leksikon-statistiske principper og udvælge højfrekvente ord fra store gene-
relle ordoptællinger eller dem, der er blevet gennemført inden for begrænsede
tematiske områder;
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Brugere af Referencerammen kan overveje, og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere måder, hvorpå ordforrådselementer (form og betydning)
præsenteres for og læres af elever og studerende.

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilken størrelse ordforråd (dvs. antal ord og faste vendinger) lørneren får

behov for at/skal være i stand til at/er i stand til beherske;
• hvilket omfang af ordforråd (dvs. de domæner, temaer osv., der bliver dækket)

lørneren får brug for at/bliver i stand til at/skal kunne beherske;
• hvilken beherskelse af ordforråd lørneren har brug for at/bliver i stand til

at/skal kunne udvise;
• hvilken skelnen – om nogen overhovedet – der foretages mellem at lære med

henblik på genkendelse og forståelse, og at lære med henblik på genkaldelse og
produktiv brug?;

• hvilken brug, der bliver gjort af teknikker til at drage slutninger. Hvordan frem-
mes udviklingen af dem?



• at udvælge (autentiske) mundtlige og skriftlige tekster og lære/undervise i de ord,
de nu måtte indeholde;

• ikke at planlægge ordforrådsudviklingen på forhånd, men at give den lov til at
udvikle sig organisk som reaktion på ønsker fra lørneren, når han/hun er i gang med
kommunikative opgaver.

6.4.7.4 Grammatisk kompetence, færdigheden i at organisere sætninger, så de vide-
regiver den betydning, man ønsker, er helt klart afgørende for kommunikativ kompe-
tence, og de fleste (hvis ikke alle), der beskæftiger sig med sprogtilrettelæggelse,
-undervisning og -testning, er meget opmærksomme på styringen af den læringspro-
ces, der sætter lørneren i stand til at beherske disse kompetencer. Dette indebærer
normalt en udvælgelse, organisering og en trin-for-trin præsentation og indøvelse af
nyt materiale, startende med korte helsætninger, der består af en enkelt sætning
med dens konstituenter repræsenteret af enkeltord (f.eks. Jane er glad) og afslut-
tende med komplekse helsætninger, der indeholder flere ledsætninger – deres antal,
længde og struktur er naturligvis ubegrænset. Dette udelukker ikke på forhånd en
tidlig introduktion af analytisk kompleks materiale som en fast formel (f.eks. et ord-
forrådselement) eller som en fast ramme, der kan sættes ord ind i (engelsk: please
may I have a…/dansk: undskyld, må jeg godt få en…), eller som globalt indlærte ord
fra en sang (Engelsk: In Dublin’s fair city, where the girls are so pretty, I first set my
eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through streets broad
and narrow, crying ’Cockles and Mussels alive alive-oh’(dansk: Min Amanda var fra
Kerteminde, og hun kom til København i fjor, sikke hendes øjne kunne skinne, hendes
tænder var som perlemor).

6.4.7.5 Iboende kompleksitet er ikke det eneste organiseringsprincip, der skal tages
i betragtning.

1. Der skal tages højde for det kommunikative udbytte af grammatiske kategorier,
dvs. deres rolle som eksponenter for generelle begreber [notions]. Bør lørnere
f.eks. følge en progression, der efter to års studier ikke har sat dem i stand til at
tale om oplevelser i fortiden?
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• ud fra hvilke(t) princip(per) den leksikalske udvælgelse er foretaget.



2. Kontrastive faktorer er af stor betydning for vurdering af læringsbyrden, og der-
med for hvor omkostningseffektiv konkurrerende organiseringer er. For eksempel
giver underordnede ledsætninger på tysk større problemer med ordstilling for
engelske eller franske lørnere end for hollandske lørnere. Sprogbrugere, der taler
sprog, der er i nær familie med hinanden, f.eks. hollandsk/tysk, tjekkisk/slova-
kisk, kan imidlertid være tilbøjelige til at forfalde til en mekanisk ord-for-ord
oversættelse.

3. Autentisk samtale og skrevne tekster kan i nogen grad niveauinddeles efter gram-
matisk sværhedsgrad, men stiller sandsynligvis lørneren over for nye strukturer og
måske kategorier, som dygtige lørnere meget vel kan tilegne sig til aktiv brug før
andre, der kan forekomme mere grundlæggende.

4. Den ”naturlige” tilegnelsesrækkefølge, der er observeret i L1 børnesprogsudvik-
ling, kunne måske også tages i betragtning i planlægningen af L2-udviklingen.

Referencerammen kan ikke erstatte opslagsgrammatikker eller stille en stram organi-
sering til rådighed, selvom skalering kan indebære en udvælgelse og dermed en vis
organisering globalt set, men den stiller en referenceramme til rådighed, således at
praktikernes beslutninger kan blive kendt.

6.4.7.6 Sætningen bliver generelt opfattet som den grammatiske beskrivelses
domæne. Nogle relationer mellem sætninger (f.eks. anafor: brug af pronomen og
proverbum og brugen af sætningsadverbier) kan imidlertid behandles som en del af
den lingvistiske i stedet for den pragmatiske kompetence (f.eks. engelsk: We didn’t
expect John to fail. However, he did/dansk: Vi regnede ikke med at John ville
dumpe. Men det gjorde han.).
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• grundlaget for udvælgelse og organisering af grammatiske elementer, katego-

rier, strukturer, processer og relationer;
• hvordan deres betydning formidles til lørnerne;
• hvilken rolle kontrastiv grammatik spiller i sprogundervisning og -læring;
• den relative betydning som sproglig spændvidde, flydende sprog og korrekthed

tillægges i relation til den grammatiske konstruktion af sætninger;
• i hvor høj grad lørnere skal gøres opmærksomme på grammatikken i

(a) modersmålet (b) målsproget (c) deres kontrastive relationer.



6.4.7.7 Lørnerne kan (forventes at/skal) udvikle deres grammatiske kompetence:
• induktivt ved at blive udsat for nyt grammatisk materiale gennem autentiske tek-
ster, efterhånden som de støder på det;

• induktivt ved at inkorporere nye grammatiske elementer, kategorier, klasser, struk-
turer, regler osv. i tekster, der er specielt udarbejdet til at demonstrere deres
form, funktion og betydning;

• som b) men efterfulgt af forklaringer og formelle øvelser;
• gennem præsentation af formelle bøjningsmønstre, skemaer over former osv. efter-
fulgt af forklaringer, hvori der anvendes et passende metasprog på L2 eller L1 og
formelle øvelser;

• gennem elicitering og, hvor det er nødvendigt, omformulering af lørnernes hypote-
ser osv.

6.4.7.8 Hvis der anvendes formelle øvelser, kan nogle af eller alle følgende typer
tages op:
a) hul-udfyldning
b) sætningskonstruktion på grundlag af en given model
c) multiple choice
d) øvelser med substitution af kategorier (f.eks. ental/flertal, nutid/datid,

aktiv/passiv osv.)
e) sætnings-sammenkædning [sentence merging] (f.eks. relativisering, adverbial- og

substantivsætninger osv.)
f) oversættelse af eksempler på sætninger fra L1 til L2
g) spørgsmål og svar, som indebærer brug af bestemte strukturer
h) grammatik-fokuserede øvelser, der træner et flydende sprog

6.4.7.9 Udtale
Hvordan forventes lørnene at/skal lørnerne udvikle deres færdighed i at udtale et sprog?
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvordan grammatiske strukturer (a) analyseres, organiseres og præsenteres for

lørnerne og (b) hvordan lørnerne behersker dem;
• hvordan og ifølge hvilke principper leksikalsk, grammatisk og pragmatisk betyd-

ning på L2 formidles til/eliciteres fra lørnerne, f.eks.:
• ved oversættelse fra/til L1
• ved definitioner, forklaringer osv. på L2
• ved at drage slutninger fra konteksten



a) ved ganske enkelt at blive udsat for autentiske mundtlige ytringer;
b) ved i kor at efterligne i) læreren;

ii) båndoptagelser med modersmålstalende;
iii) video-optagelser med modersmålstalende;

c) gennem arbejde i sproglaboratorium;
d) ved at læse fonetisk vægtet tekstmateriale højt;
e) ved træning gennem øret og fonetisk indøvelse;
f) som d) og e) med brug af fonetisk transskriberede tekster;
g) gennem eksplicit fonetisk træning (se afsnit 5.2.1.4);
h) ved at lære ortoepiske konventioner (dvs. hvordan man udtaler skrevne former);
i) gennem en kombination af ovenstående.

6.4.7.10 Ortografi
Hvordan forventes/skal lørnerne udvikle deres færdighed i at håndtere et sprogs
skriftssystem?
a) gennem direkte overførsel fra L1;
b) ved at blive udsat for autentiske skriftlige tekster:

i. trykte
ii. skrevet på computer
iii. håndskrevne

c) ved at lære alfabetet udenad med fokus på de tilhørende fonetiske værdier (f.eks.
latinsk, kyrillisk eller græsk skrift, hvor der anvendes et andet på L1) sammen med
diakritiske tegn og tegnsætningstegn;

d) ved at øve håndskrift (herunder kyrillisk eller gotisk skrift osv.) og notere sig de
karakteristiske nationale konventioner for håndskrift;

e) ved at lære ordformer udenad (enkeltvis eller ved anvende stavekonventioner) og
konventioner for tegnsætning;

f) ved at skrive diktat.

6.4.8 Skal udviklingen af lørnerens sociolingvistiske kompetence (se afsnit 5.2.2)
anses for at kunne overføres fra lørnerens erfaringer med det sociale liv, eller skal
den faciliteres:
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere, hvordan ords, sætningers osv. fonetiske og ortografiske former
formidles til og beherskes af lørnerne.



a) ved at lørneren bliver udsat for autentisk sprog, der anvendes på en situationstil-
passet måde i det sociale miljø?

b) ved at udvælge og konstruere tekster, der eksemplificerer kontraster mellem
oprindelsessamfundet og målsamfundet?

c) ved at gøre opmærksom på sociolingvistiske kontraster, efterhånden som lørneren
møder dem, og forklare og diskutere dem?

d) ved at vente på, at lørneren laver fejl, og derefter påpege, analysere og forklare
dem og angive den korrekte sprogbrug?

f) som en del af den eksplicitte undervisning i en sociokulturel komponent i studiet af
moderne sprog?

6.4.9 Skal udviklingen af lørnerens pragmatiske kompetence (se afsnit 5.2.3)
antages at kunne overføres fra uddannelsesmæssige og generelle erfaringer på
modersmålet (L1)?
eller faciliteres:

a. ved gradvist at forøge kompleksiteten af diskursive strukturer i og den funk-
tionelle rækkevidde af de tekster, der præsenteres for lørneren?

b. ved at få lørneren til at producere tekster af stigende kompleksitet ved at
oversætte tekster af stigende kompleksitet fra L1 til L2?

c. ved at give lørneren opgaver, der kræver en bred funktionel rækkevidde og
overholdelse af sproglige udvekslingsmønstre?

d. ved at skabe øget bevidsthed (analyse, forklaring, terminologi osv.) ud over
praktiske aktiviteter?

e. ved eksplicit undervisning i og øvelse af funktioner, sproglige udvekslings-
mønstre og diskursstrukturer?

6.5 Fejl og fejltagelser

Fejl [errors] skyldes et intersprog, en forenklet eller afvigende repræsentation af
mål-kompetencer. Når lørneren laver fejl, er hans/hendes præstation i høj grad i
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
i hvilken udstrækning sociolingvistiske og pragmatiske kompetencer kan forud-
sættes eller kan overlades til en naturlig udvikling;
hvilke metoder og teknikker, der skal anvendes til at facilitere udviklingen af
dem, hvor det føles nødvendigt eller tilrådeligt at gøre det.



overensstemmelse med hans/hendes kompetence, som har udviklet karakteristiske
træk, der er forskellige fra L2-normer. Fejltagelser [mistakes] på den anden side
forekommer i præstationen, når en sprogbruger/en lørner (som det kan være tilfæl-
det med en modersmålstalende) ikke bringer sin kompetence til ordentlig udfoldelse.

6.5.1 Man kan indtage forskellige holdninger til en lørners fejl og fejltagelser, f.eks.
a) fejl og fejltagelser er tegn på manglende læring;
b) fejl og fejltagelser er tegn på ineffektiv undervisning;
c) fejl og fejltagelser er tegn på lørnerens villighed til at kommunikere, uanset de

risici der er forbundet med det;
d) fejl er uundgåelige, forbigående resultater af lørnerens udvikling af sit intersprog.
e) fejltagelser er uundgåelige i al sprogbrug, herunder de modersmålstalendes.

6.5.2 Den måde, hvorpå man kan reagere på lørnerens fejltagelser, kan være:
a) alle fejl og fejltagelser bør straks rettes af læreren;
b) man bør systematisk opmuntre til, at klassekammerater umiddelbart udrydder fejl;
c) alle fejl bør påpeges og rettes på et tidspunkt, hvor det ikke forstyrrer kommuni-

kationen (f.eks. ved at adskille udviklingen af et korrekt sprog fra udviklingen af et
flydende sprog);

d) fejl skal ikke bare rettes, men også analyseres og forklares på et passende tids-
punkt;

e) fejltagelser, som bare er smuttere, skal man se igennem fingre med, men systema-
tiske fejl bør udryddes;

f) fejl bør kun rettes, når de forstyrrer kommunikationen;
g) fejl bør accepteres som et overgangs-intersprog og ignoreres.

6.5.3 Hvordan anvendes observationen og analysen af lørnerens fejl:
a) i forbindelse med planlægning af fremtidig læring og undervisning på individuel

basis eller gruppebasis?
b) i kursusplanlægning og udvikling af materialer?
c) i evalueringen og vurderingen af læring og undervisning, f.eks. bliver de stude-

rende primært vurderet på deres fejl og fejltagelser i forbindelse med gennemfø-
relsen af den opgave, de har fået?
hvis ikke, hvilke andre kriterier for lingvistisk præstation tages i anvendelse;
bliver fejl og fejltagelser vægtet i forhold til hinanden, og hvis det er tilfældet, i
forhold til hvilke kriterier?
hvilken forholdsmæssig betydning tillægges fejl og fejltagelser i:
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udtale
stavning
ordforråd
morfologi
syntaks
sprogbrug
sociokulturelt indhold?
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Brugere af referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere, hvordan de forholder sig til, og hvordan de reagerer på lørnerens
fejl og fejltagelser, og om de samme eller andre kriterier gælder for:
• fonetiske fejl og fejltagelser;
• ortografiske fejl og fejltagelser;
• fejl og fejltagelser i ordforråd;
• morfologiske fejl og fejltagelser;
• syntaktiske fejl og fejltagelser;
• sociolingvistiske og sociokulturelle fejl og fejltagelser;
• pragmatiske fejl og fejltagelser.



7. Opgaver og deres rolle i
sprogundervisningen

7.1 Beskrivelse af opgaver

Opgaver [tasks] forekommer i hverdagslivet inden for det personlige, offentlige,
uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige domæne. Den enkeltes løsning af opgaver
indebærer strategisk aktivering af specifikke kompetencer med henblik på at udføre
en række meningsfulde handlinger inden for et bestemt domæne med et klart defi-
neret mål og et bestemt resultat (se afsnit 4.1). Opgaver kan i deres natur være
meget forskelligartede og kan i større eller mindre omfang indebære sproglige aktivi-
teter, for eksempel: kreative (male, skrive historier), færdighedsbaserede (reparere
eller samle noget), problemløsende (puslespil, kryds-og-tværs), rutinemæssige trans-
aktioner, give en fortolkning af en rolle i et skuespil, deltage i en diskussion, holde et
oplæg, udarbejde en handleplan, læse og svare på en (e-mail-)besked osv. En opgave
kan være ganske enkel eller ekstremt kompleks (f.eks. studere en række diagrammer
med tilhørende instruktioner og samle et ukendt og kompliceret apparat). En bestemt
opgave kan indebære et større eller mindre antal trin eller indeholde delopgaver, og
det kan derfor være vanskeligt at definere grænserne for den enkelte opgave.
Kommunikation er en integreret del af de opgaver, hvori deltagerne indgår i interak-
tion, produktion, reception eller mediering eller en kombination af to eller flere af
disse, for eksempel: interagere med en embedsmand og udfylde et skema; læse en
rapport og diskutere den med kolleger med henblik på at nå frem til en beslutning om
en handleplan; følge skrevne instruktioner, mens man samler et eller andet, og – hvis
der er en observatør/hjælper til stede – bede om hjælp eller beskrive/kommentere
processen; forberede (i skreven form) og give en offentlig forelæsning, tolke på ufor-
mel måde for en besøgende osv.
Tilsvarende typer af opgaver udgør en central enhed i mange læreplaner, lærebøger,
læringssituationer og test i klasseværelset, om end ofte i en form, der er tilpasset
lærings- og testformål. Disse ”realistiske opgaver”, ”mål”-opgaver og ”virkeligheds-
forberedende” opgaver bliver udvalgt på grundlag af lørnernes behov uden for klasse-
værelset, enten det er inden for de personlige og offentlige domæner eller relateret
til mere specifikke erhvervsmæssige eller uddannelsesmæssige formål.
Andre typer af klasseværelsesopgaver har en specifik ”pædagogisk” karakter, og
tager udgangspunkt i den umiddelbare sociale og interaktive situation i klasseværel-
set, hvor lørnerne frivilligt accepterer at bruge målsproget i stedet for modersmålet
– hvilket ellers ville være nemmere og mere naturligt for dem – til gennemførelse af
indholdsbaserede opgaver. Disse pædagogiske opgaver er kun indirekte relateret til
virkelighedens opgaver og sprogbehov og har til formål at udvikle kommunikativ kom-
petence baseret på, hvad man tror eller ved om læringsprocesser i almindelighed og
sprogtilegnelse i særdeleshed. Kommunikative pædagogiske opgaver har (til forskel

216



fra kontekstløs træning af sproglige former) til formål at inddrage lørneren aktivt i
meningsfuld kommunikation, de er relevante (her og nu i den formelle læringskon-
tekst), de er udfordrende men gennemførlige (med justering af opgaven, hvor det er
formålstjenligt), og de fører til identificerbare (og muligvis mindre umiddelbart tyde-
lige) resultater. Opgaverne kan omfatte ”metakommunikative” (under)opgaver, dvs.
kommunikation i tilknytning til introduktionen af opgaverne og i tilknytning til det
sprog, der anvendes til gennemførelse af opgaverne. Dette inkluderer bidrag fra lør-
nerne til at udvælge, styre og evaluere opgaverne, hvilket i en sproglæringssammen-
hæng ofte kan blive en integreret del af selve opgaverne.
Både de klasseværelsesopgaver, der afspejler ”virkelighedens” sprogbrug, og de
opgaver, der grundlæggende er ”pædagogiske” i deres natur, er kommunikative, for
så vidt som de stiller krav til lørneren om at forstå, forhandle og udtrykke betydning
med henblik på at opnå et kommunikativt mål. Vægten i en kommunikativ opgave lig-
ger på en vellykket gennemførelse af opgaven, og dermed ligger det primære fokus
på betydningsindholdet i forbindelse med, at lørnerne gennemfører deres kommuni-
kative intentioner. Når der er tale om opgaver, der er udarbejdet til sproglærings-
eller –undervisningsformål, drejer præstationen sig både om betydning og den måde,
hvorpå betydning bliver forstået, udtrykt og forhandlet. Det er nødvendigt, at der i
forbindelse med udvælgelsen og sekvenseringen af opgaver, bliver skabt en ændret
balance mellem fokus på betydning og fokus på form, mellem flydende og korrekt
sprog, således at både løsningen af opgaven og sproglæringsprogressionen kan blive
faciliteret og behørigt anerkendt.

7.2 Udførelse af opgaven

Når man ser på udførelsen af opgaver i pædagogiske sammenhænge, er det nødven-
digt at tage hensyn både til lørnerens kompetencer og til de betingelser og rammer,
der er specifikke for en bestemt opgave (som kan justeres med henblik på at modifi-
cere opgavens sværhedsgrad), ligesom der må tages hensyn til det strategiske samspil
mellem lørnerens kompetencer og opgaveparametrene i løsningen af opgaven.

7.2.1 Kompetencer
Opgaver af enhver art kræver aktivering af en række relevante generelle kompeten-
cer, for eksempel: viden og verdenserfaring; sociokulturel viden angående livet i mål-
samfundet og grundlæggende forskelle mellem praksisser, værdier og opfattelser i
målsamfundet og i lørnerens eget samfund; færdigheder såsom interkulturelle fær-
digheder (der kan mediere mellem de to kulturer), læringsfærdigheder, og dagligdags
praktiske færdigheder og kunnen (se afsnit 5.1). For at kunne gennemføre en kom-
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munikativ opgave – i den virkelige verden eller i en lærings-/eksamensssammenhæng
trækker sprogbrugeren eller lørneren også på kommunikative kompetencer (lingvi-
stisk, sociolingvistisk og pragmatisk viden og tilsvarende færdigheder – se afsnit 5.2).
Hertil kommer, at lørnerens personlighed og holdninger har indflydelse på opgave-
præstationen.
En vellykket gennemførelse af en opgave kan faciliteres ved på forhånd at aktivere
lørnerens kompetencer, for eksempel ved at man i den indledende fase, hvor proble-
met i og målet med opgaven bliver opstillet, skaber bevidsthed om nødvendige sprog-
lige elementer; ved at man trækker på den viden lørneren allerede har og
hans/hendes erfaringer for at aktivere relevante skabeloner; og ved at man opmun-
trer til opgaveplanlægning eller –afprøvning. På denne måde bliver bearbejdningsbyr-
den under udførelsen og overvågningen af opgaven reduceret, og lørnerens
opmærksomhed kan mere frit rette sig mod et ukendt indhold og/eller de form-rela-
terede problemer, der måtte opstå undervejs; dermed øges sandsynligheden for en
både kvantitativ og kvalitativ gennemførelse af
opgaven.

7.2.2 Betingelser og rammer
Ud over sprogbrugerens/lørnerens kompetencer og profil bliver præstationen også
påvirket af nogle opgaverelaterede betingelser og rammer, som kan variere fra
opgave til opgave, og læreren eller lærebogsforfatteren kan kontrollere en række
elementer med henblik på at tilpasse opgavens sværhedsgrad opad eller nedad.
Forståelsesopgaver kan udarbejdes således, at det samme input er tilgængeligt for
alle lørnere, men man kan forudse, at der kommer forskellige resultater ud af det
kvantitativt (mængden af den information, der kræves) eller kvalitativt (den stan-
dard, der forventes i præstationen). Alternativt kan input-teksten indeholde forskel-
lige mængder af information eller grader af kognitiv og/eller organisatorisk
kompleksitet, eller mere eller mindre støttende materiale (billeder, nøgleord, stik-
ord, grafiske fremstillinger, diagrammer osv.) kan stilles til rådighed for lørnerne.
Input kan udvælges ud fra dets relevans for lørneren (motivation), eller på grund af
forhold, der ligger uden for lørneren. En tekst kan aflyttes eller læses så ofte, som
det er nødvendigt, eller der kan fastsættes grænser. Den type respons, som kræves,
kan være ganske enkel (række fingeren i vejret) eller krævende (skabe en ny tekst).
Når det drejer sig om interaktions- eller produktionsopgaver, kan præstationsbetin-
gelserne justeres for at gøre en opgave mere eller mindre krævende, f.eks. ved at
variere den mængde af tid, der bliver givet til planlægning og gennemførelse; variere
varigheden af interaktionen og produktionen; graden af (u)forudsigelighed, mængden
af og arten af den støtte, der bliver givet, osv.
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7.2.3 Strategier
At løse en opgave er en kompleks proces, og det indebærer derfor et strategisk sam-
spil mellem lørnerens kompetencer og de faktorer, der har med selve opgaven at
gøre. I sin respons på de krav, en opgave stiller, aktiverer sprogbrugeren eller lørne-
ren de generelle og kommunikative strategier, der er de mest effektive for at løse
den pågældende opgave. Sprogbrugeren eller lørneren tilpasser, justerer og filtrerer
på naturlig måde opgave-input, -mål, -betingelser og –rammer, så de passer til hans
eller hendes egne ressourcer, formål og læringsstil.
I udførelsen af en kommunikationsopgave udvælger, afbalancerer, aktiverer og koor-
dinerer den enkelte de relevante komponenter af de kompetencer, der er nødvendige
for planlægning, løsning, kontrol/evaluering og (hvor det er nødvendigt) reparation
af opgaven med henblik på effektivt at nå sit kommunikative formål. Generelle og
kommunikative strategier udgør en afgørende forbindelse mellem lørnerens med-
fødte og tilegnede kompetencer og en vellykket gennemførelse af opgaven (se afsnit
4.4. og 4.5).

7.3 En opgaves sværhedsgrad

Mennesker kan være meget forskellige i den måde, de går til en opgave på. Som følge
heraf er vanskelighederne ved en hvilken som helst opgave for den enkelte og de
strategier, som han eller hun anvender for at klare de krav, opgaven stiller, et resul-
tat af en række gensidigt afhængige faktorer, der stammer fra hans eller hendes
generelle og kommunikative kompetencer og individuelle profil, og de specifikke
betingelser og rammer, hvorunder opgaven udføres. Af disse grunde kan det ikke på
forhånd med sikkerhed afgøres, hvor let eller svær en opgave vil være for hver enkelt
lørner, og i sproglæringssammenhænge må man overveje, hvordan man kan bygge
fleksibilitet og differentiering ind i udarbejdelsen og anvendelsen af opgaven.
Til trods for de problemer, der er forbundet med at afgøre en opgaves sværhedsgrad,
kræver en effektiv brug af læringsoplevelser i klasseværelset, at der er foretaget en
principiel og sammenhængende udvælgelse og sekvensering af opgaven. Det betyder,
at man må tage højde for lørnerens særlige kompetencer og for de faktorer, der har
indflydelse på, hvor vanskelig en opgave er, og man må tilpasse opgaveparametrene
således, at opgaven justeres efter lørnerens behov og færdigheder.

Når man overvejer sværhedsgraden af en opgave, er det derfor nødvendigt at tage
højde for:
• sprogbrugerens/lørnerens kompetencer og profil, herunder lørnerens egne formål
og egen læringsstil (se 7.3.1);
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• opgavebetingelser og -rammer, der kan have indflydelse på sprogbrugerens/lørne-
rens præstation under udførelsen af en bestemt opgave, og som i læringssammen-
hænge kan tilpasses lørnerens kompetencer og profil (se 7.3.2).

7.3.1 Lørnerens kompetencer og profil
Lørnerens forskellige kompetencer hænger nøje sammen med den enkeltes kognitive,
affektive og sproglige profil. Det må der tages højde for i afgørelsen af en given
opgaves potentielle sværhedsgrad for den enkelte lørner.

7.3.1.1 Kognitive faktorer
Fortrolighed med opgaven: den kognitive byrde kan lettes og en vellykket gennem-
førelse af opgaven faciliteres, når lørneren er fortrolig med:
• opgavetypen og de operationer, den indebærer;
• temaet/temaerne;
• teksttypen (genren);
• de involverede interaktionelle skabeloner (scripts og frames), eftersom lørnerens
adgang til ubevidste eller ”rutineprægede” skabeloner kan give lørneren frihed til
at beskæftige sig med andre aspekter af udførelsen eller hjælpe lørneren med at
foregribe tekstens indhold og organisering;

• nødvendig baggrundsviden (forudsat af den talende eller den skrivende);
• relevant sociokulturel viden, f.eks. viden om sociale normer og variationer, sociale
konventioner og regler, sprogformer der passer ind i sammenhængen, referencer
der er knyttet til national og kulturel identitet og særlige forskelle mellem lørne-
rens kultur og målkulturen (se 5.1.1.2) og interkulturel bevidsthed (se 5.1.1.3).

Færdigheder: gennemførelse af en opgave afhænger af lørnerens færdighed i at
anvende bl.a.:
• de organisatoriske og interpersonelle færdigheder, der er nødvendige for at udføre
de forskellige trin i opgaveløsningen;

• de læringsfærdigheder og -strategier, som faciliterer gennemførelsen af opgaven,
herunder at kunne klare sig, når de lingvistiske ressourcer er utilstrækkelige, at
kunne gøre selvstændige opdagelser, og at kunne planlægge og overvåge anvendel-
sen af opgaven;

• interkulturelle færdigheder (se afsnit 5.1.2.2), herunder finde ud af, hvad der lig-
ger implicit i de modersmålstalendes diskurs.

Færdighed i at klare bearbejdningskrav: en opgave vil sandsynligvis stille større
eller mindre krav afhængig af lørnerens evne til at:
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• håndtere det antal trin eller kognitive operationer, opgaven indebærer og deres
konkrete eller abstrakte natur;

• håndtere bearbejdningskravene i opgaven (omfanget af ”on-line tænkning”) og at
relatere forskellige trin i opgaven til hinanden (eller forbinde forskellige men bes-
lægtede opgaver).

7.3.1.2 Affektive faktorer
Selvværd: et positivt selvbillede og frimodighed bidrager formentlig til en vellykket
løsning af opgaven, idet lørneren i så fald har den nødvendige selvtillid til at fort-
sætte arbejdet med opgaven; for eksempel vil han/hun kunne overtage kontrol med
interaktionen, når det er nødvendigt (f.eks. gribe ind for at opnå afklaring, tjekke
forståelse, være villig til at tage en risiko, eller når han/hun står over for forståel-
sesvanskeligheder fortsætte med at læse/lytte og drage slutninger osv.). Graden af
tilbageholdenhed kan være påvirket af den specifikke situation eller opgave.

Engagement og motivation: en vellykket opgavepræstation er mere sandsynlig, når
lørneren er engageret. Hvis lørneren interesserer sig for opgaven eller finder den
relevant i forhold til behov i det virkelige liv eller i forhold til gennemførelsen af en
anden opgave, vil han/hun opleve et højt niveau af indre motivation for at udføre
den, og det vil fremme hans/hendes engagement. Ydre motivation kan også spille en
rolle, f.eks. hvor der er et ydre pres for en vellykket løsning af opgaven (f.eks. for at
få ros eller for ikke at tabe ansigt, eller af konkurrencemæssige grunde).

Tilstand: en præstation påvirkes af lørnerens fysiske og følelsesmæssige tilstand (en
årvågen og afslappet lørner har bedre mulighed for at lære og klare sig godt end én,
der er træt og nervøs).

Holdning: sværhedsgraden af en opgave, der fører til inddragelse af ny sociologisk
viden og erfaring, vil blive påvirket af for eksempel: lørnerens interesse for og åben-
hed over for det, der er anderledes; villighed til at sætte sin egen kulturelle synsvin-
kel og sit eget kulturelle værdisystem i perspektiv; villighed til at indtage rollen som
”kulturel formidler” mellem sin egen og den fremmede kultur og til at løse interkul-
turelle misforståelser og konflikter.

7.3.1.3 Lingvistiske faktorer
Udviklingsgraden af lørnerens sproglige ressourcer er en afgørende faktor, der skal
tages i betragtning, når man skal afgøre, hvor velegnet en bestemt opgave er, eller
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om man skal justere opgaveparametre. Det drejer sig om det vidensniveau og den
beherskelse af grammatik, ordforråd og fonologi eller ortografi, der er nødvendig for
at kunne løse en opgave, dvs. sproglige ressourcer såsom sproglig spændvidde, gram-
matisk og leksikalsk korrekthed og aspekter af sprogbrug såsom et flydende sprog,
fleksibilitet, kohærens, situationstilpasning, præcision.
En opgave kan være lingvistisk krævende, men kognitivt enkel og vice versa, og én
faktor kan som følge heraf blive erstattet af en anden i udvælgelsen af en opgave til
pædagogiske formål (selvom en adækvat reaktion på en kognitivt krævende opgave
kan være en lingvistisk udfordring i en virkelig kommunikationssituation). Når lør-
nerne løser en opgave, skal de arbejde med både indhold og form. Der, hvor de ikke
behøver at ofre for megen opmærksomhed på formelle aspekter, er der flere ressour-
cer til rådighed til at være opmærksom på kognitive aspekter og vice versa. Adgang
til automatiseret skabelon-viden giver lørneren frihed til at beskæftige sig med ind-
hold, og færdighed i interaktion og spontan produktion giver lørneren mulighed for at
koncentrere sig om en mere korrekt brug af mindre sikkert etablerede former. Lørne-
rens evne til at kompensere for ”huller” i sin lingvistiske kompetence er en vigtig fak-
tor i en vellykket gennemførelse af en opgave, hvad angår alle aktiviteter (se
kommunikationsstrategier, afsnit 4.4).

7.3.2 Opgave-betingelser og -rammer
En række faktorer kan justeres med hensyn til betingelser og rammer for klassevæ-
relsesopgaver. Disse faktorer omfatter:
• interaktion og produktion;
• reception.

7.3.2.1 Interaktion og produktion
Betingelser og rammer, der har indflydelse på interaktions- og produktionsopgaver:
• Støtte
• Tid
• Mål
• Forudsigelighed
• Fysiske betingelser
• Deltagere

Støtte:

Hjælp i form af adækvate oplysninger angående kontekstuelle træk og adgang til
sproglig assistance kan bidrage til at gøre en opgave mindre vanskelig:
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• omfanget af kontekstualisering: at gennemføre en opgave kan lettes ved at give til-
strækkelige og relevante oplysninger om deltagere, roller, indhold, mål, omgivelser
(herunder visuelle) og relevante, klare og adækvate instruktioner eller retningslin-
jer for løsningen af opgaven;

• omfanget af sproglig hjælp: i interaktionsaktiviteter hjælper det at afprøve opga-
ven eller at løse en parallelopgave i en forberedende fase; endvidere hjælper
sproglig støtte (nøgleord osv.) med at skabe forventninger og aktivere tidligere
viden, erfaringer og tilegnede skabeloner; produktionsopgaver, der ikke skal løses
på stedet, vil naturligvis blive gjort nemmere ved adgang til ressourcer som
opslagsværker, relevante modeller og assistance fra andre.

Tid:

Jo mindre tid, der er til rådighed til at forberede og gennemføre en opgave, jo mere
krævende vil den sandsynligvis være. De tidsmæssige aspekter, der skal overvejes,
omfatter:
• den tid, der er til rådighed til forberedelse, og dermed mulighederne for planlæg-
ning og afprøvning: i spontan kommunikation er planlægning ikke mulig, og som
følge heraf kræves en højt udviklet og automatiseret brug af strategier til en vel-
lykket gennemførelse af opgaven; i andre tilfælde kan lørneren være under mindre
tidspres og kan anvende relevante strategier på et mere bevidst plan, for eksempel
hvor kommunikationsskabeloner er forholdsvis forudsigelige eller forudbestemte
som i rutinemæssige transaktioner, eller hvor der er tilstrækkelig tid til at plan-
lægge, skrive, evaluere og redigere en tekst, sådan som det normalt er tilfældet i
forbindelse med interaktionsopgaver, der ikke kræver et umiddelbart svar (korre-
spondance pr. brev), og i forbindelse med ikke-umiddelbare mundtlige og skriftlige
produktionsopgaver;

• den tid, der er til rådighed til udførelse: jo mere presset den kommunikative begi-
venhed er, eller jo mindre tid der er for lørneren til at fuldende opgaven, desto
større er presset under gennemførelse af opgaven, når der er tale om spontan kom-
munikation; ikke-spontan interaktion eller produktionsopgaver kan imidlertid også
foregå under tidspres, f.eks. færdiggørelse af en tekst før deadline, hvilket igen
betyder mindre tid til planlægning, gennemførelse, evaluering og rettelser;

• varigheden af taleture: længere taleture i spontan interaktion (f.eks. genfortæl-
ling af en anekdote) er normalt mere krævende end korte taleture;

• opgavens varighed: hvor de kognitive faktorer og betingelserne for gennemførelse
er konstante, bliver en længerevarende spontan interaktion, en kompleks opgave
med mange trin, eller planlægningen og udførelsen af en længere mundtlig eller
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skriftlig tekst sandsynligvis mere krævende end en tilsvarende opgave af kortere
varighed.

Mål:

Jo mere forhandling, der kræves for at nå opgavemålet, desto mere krævende vil
opgaven sandsynligvis være. Hertil kommer, at omfanget af lærerens og lørnernes
fælles forventninger til opgaveresultatet vil fremme accepten af forskellige, men
acceptable opgaveresultater:
• konvergens eller divergens i opgavemålet: i en interaktionsopgave indebærer et
konvergent mål normalt mere ”kommunikativt pres” end et divergent mål; et kon-
vergent mål kræver, at deltagerne kommer til ét resultat, som de er enige om (nå
til enighed om en handlingsplan); det kan indebære omfattende udvekslinger af
specifikke informationer, der er afgørende for en vellykket gennemførelse af opga-
ven, hvorimod et divergent mål kan have flere resultater (f.eks. en almindelig
udveksling af synspunkter);

• lørnerens og lærerens holdninger til målet: dette at man kan nå frem til forskellige
resultater i modsætning til, at alle skal nå ét og samme resultat, kan have indfly-
delse på udførelsen af opgaven.

Forudsigelighed:

Hyppige ændringer i opgaveparametrene under udførelsen af en opgave vil sandsyn-
ligvis øge presset på samtaleparterne.
• i en interaktionsopgave tvinger indførelsen af et uventet element (en begivenhed,
en omstændighed, en information, en deltager) lørneren til at aktivere relevante
strategier for at kunne klare dynamikkerne i den nye og mere komplekse situation;
i en produktionsopgave er det sandsynligt, at udviklingen af en ”dynamisk” tekst
(f.eks. en historie, der inholder regelmæssige ændringer af personer, scener og
med skift i tid) bliver mere krævende end produktionen af en ”statisk” tekst (f.eks.
beskrivelse af en mistet eller stjålet genstand).

Fysiske forhold:

Støj kan forøge kravene til bearbejdning i interaktion:
forstyrrelser: baggrundsstøj eller en dårlig telefonforbindelse f.eks. gør det nødven-
digt for deltagerne at trække på tidligere erfaring, skabelonviden, færdighed i at
drage slutninger [inferencing skills] osv. for at kompensere for ”huller” i budskabet.

224



Deltagere:

Ud over de ovenfor nævnte parametre skal der tages hensyn til en række faktorer,
der vedrører deltagerne (selvom de ikke normalt kan justeres), når man overvejer de
forhold, der har indflydelse på, hvor lette eller vanskelige virkelige interaktionsopga-
ver er.
• samtalepartnernes samarbejdsvillighed: en velvilligt indstillet samtalepartner vil
fremme en vellykket kommunikation ved delvis at afstå sin kontrol over interaktio-
nen til sprogbrugeren/lørneren, f.eks. ved at forhandle om og acceptere ændringer
af mål og ved at hjælpe med forståelsen, f.eks. ved at reagere positivt på anmod-
ninger om at tale langsommere, at gentage, at præcisere;

• træk ved samtalepartnernes tale, f.eks. talehastighed, accent, tydelighed, kohæ-
rens;

• samtalepartnernes synlighed (adgang til paralingvistiske træk ved ansigt-til-ansigt-
kommunikation fremmer kommunikationen);

samtalepartnernes generelle og kommunikative kompetencer, herunder adfærd (gra-
den af kendskab til normer i et bestemt sprogsamfund), og kendskab til emnet.

7.3.2.2 Reception
Betingelser og rammer, der har indflydelse på forståelsesopgavers vanskelighed:
Støtte til opgaven
Træk ved teksten
• Type af svar, der kræves

Støtte til opgaven

Anvendelse af forskellige former for støtte kan gøre teksters mulige sværhedsgrad
mindre, for eksempel kan en forberedelsesfase give mulighed for at orientere sig og
aktivere baggrundsviden; klare instruktioner til opgaven hjælper med at undgå mulig
forvirring; en organisering af arbejdet, der indebærer mindre grupper, giver mulighed
for, at lørnerne kan samarbejde og hjælpe hinanden.
• forberedelsesfase: at skabe forventninger, give den nødvendige baggrundsviden,
aktivere vidensskabeloner og frasortere særlige sproglige vanskeligheder under en
før-lyttefase/før-sefase eller før-læsefase reducerer bearbejdningsbyrden og der-
med opgavekravene; der kan også gives kontekstuel hjælp i form af spørgsmål til en
tekst (og som derfor ideelt set er placeret før en skrevet tekst), og fra nøgler som
visuelle fremstillinger, layout, overskrifter osv.;

• opgaveinstruktioner: ukomplicerede, relevante og tilstrækkelige opgaveinstruktio-
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ner (hverken for mange eller for få oplysninger) mindsker muligheden for forvirring
om opgaveprocedurer og -mål;
• inddeling i små grupper: for nogle lørnere, og især – men ikke udelukkende – for
langsomme lørnere, er der større sandsynlighed for, at inddeling i små grupper, hvor
man samarbejder om at lytte/læse, fører til en vellykket færdiggørelse af opgaven
end individuelt arbejde gør, da lørnerne kan dele bearbejdningsbyrden og få hjælp
og feedback fra hinanden.

Træk ved teksten

Ved evalueringen af en tekst, der skal bruges til en bestemt lørner eller gruppe af lør-
nere, må man overveje faktorer såsom sproglig kompleksitet, teksttype, diskursiv
struktur, fysisk præsentation, tekstens længde og dens relevans for lørneren/lør-
nerne:
• sproglig kompleksitet: især en kompleks syntaks kræver ekstra ressourcer, som
ellers kunne være brugt på at behandle indholdet; for eksempel lange sætninger
med en række ledsætninger, ikke-sammenhængende konstituenter, dobbelte nega-
tioner, uklarhed om omfang, brug af anaforer og deiksis uden korrelater eller refe-
rence. Syntaktisk overforenkling af autentiske tekster kan imidlertid føre til en
øget sværhedsgrad (på grund af fjernelse af redundans, betydningsnøgler osv.);

• teksttype: kendskab til genre og domæne (og med en tilstrækkelig baggrundsviden
og sociokulturel viden) hjælper lørneren med at forudsige og forstå tekstens struk-
tur og indhold; tekstens konkrete eller abstrakte karakter spiller sandsynligvis en
rolle; for eksempel er en konkret beskrivelse, instruktioner eller narrativer (især
med adækvat visuel støtte) sandsynligvis mindre krævende end abstrakt argumen-
tation og forklaring;

• diskursiv struktur: tekst-kohærens og en klar struktur (for eksempel tidsmæssig
sekvensering, hovedpunkter, der tydeligt signaleres, og som præsenteres før
eksemplificeringen af punkterne), den eksplicitte frem for implicitte karakter af
informationer, fravær af modstridende eller overraskende oplysninger, bidrager alt
sammen til at reducere kompleksiteten i informationsbearbejdningen;

• fysisk præsentation: skriftlige og mundtlige tekster stiller forskellige krav, efter-
som mundtlige tekster stiller krav om bearbejdning i reel tid, mens skriftlige tek-
ster kan genlæses. Desuden øger støj, forvrængning og forstyrrelser (f.eks. en
dårlig radio-/fjernsynsmodtagelse eller en sjusket/udtværet håndskrift) vanskelig-
hederne med at forstå; i mundtlige (auditive) tekster, er det vanskeligere at identi-
ficere og forstå de enkelte talende, jo større antallet af talende er, og jo mindre
distinkte deres stemmer er; andre faktorer som forøger sværhedsgraden ved lyt-
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ning/seen omfatter overlappende tale, fonetisk reduktion, ukendte accenter, tale-
hastighed, monotoni, lav lydstyrke osv.;

• tekstens længde: i almindelighed er en kort tekst mindre krævende end en lang
tekst om et tilsvarende emne, da en længere tekst kræver mere bearbejdning, og
der er mere, der skal huskes med risiko for, at lørneren bliver udmattet og distra-
heret (især når det gælder yngre lørnere). En lang tekst, der ikke er for kompakt,
og som indeholder en del redundans, kan imidlertid være lettere end en kort kom-
pakt tekst, der præsenterer de samme oplysninger;

• relevans for lørneren: en høj grad af motivation til at forstå på grund af en person-
lig interesse for indholdet vil hjælpe lørneren til at blive ved med at gøre sig umage
for at forstå (selvom det ikke nødvendigvis vil hjælpe direkte på forståelsen); mens
forekomsten af et lavfrekvent ordforråd må formodes at øge sværhedsgraden af en
tekst, er det sandsynligt, at en tekst, der indeholder et ganske specifikt ordforråd
om et velkendt og relevant emne, er mindre krævende for en specialist inden for
området end en tekst, der indeholder et omfattende mere generelt ordforråd.

At opmuntre lørnere til at give udtryk for deres personlige viden, idéer og meninger i
en forståelsesopgave kan øge deres motivation og selvtillid og aktivere tekstrele-
vante sproglige kompetencer. At indlejre en forståelsesopgave i en anden opgave kan
også hjælpe med til at gøre den meningsfuld og forøge lørnerens engagement.

Type af krævet respons

Mens en tekst kan være relativt svær, kan den respons, den stillede opgave kræver,
justeres, således at den tilpasses lørnerens kompetencer og personlighed. Opgavede-
signet kan også være afhængigt af, om målet er at udvikle forståelsesfærdigheder
eller at tjekke forståelsen. Således kan den respons, der kræves, variere betragte-
ligt, hvilket adskillige typologier af forståelsesopgaver illustrerer.
En forståelsesopgave kan kræve global eller selektiv forståelse eller forståelse af
detaljer. Visse opgaver kan kræve, at læseren/den lyttende forstår de vigtigste infor-
mationer, der gives i teksten, mens andre kan kræve, at læser/lytter drager slutnin-
ger. En opgave kan være summativ (den skal færdiggøres på grundlag af hele
teksten), eller den kan være struktureret således, at den relaterer sig til håndterbare
dele (f.eks. ved at følge hvert afsnit i teksten) og således stiller færre krav til hukom-
melsen.
Responsen kan være ikke-sproglig (ingen åbenlys respons eller en ukompliceret hand-
ling som at sætte kryds i et billede), eller sproglig (mundtlig eller skriftlig). Sproglig
respons kan eksempelvis indebære en identifikation og reproduktion af informationer
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fra en tekst med et bestemt formål, eller kan kræve af lørneren, at han/hun færdig-
gør teksten eller producerer en ny tekst gennem relaterede interaktions- eller pro-
duktionsopgaver.
Den tid, der gives til responsen, kan varieres for enten at formindske eller forøge
opgavens sværhedsgrad. Jo mere tid en lytter eller en læser har til at genhøre eller
genlæse en tekst, desto større sandsynlighed er der for, at han eller hun forstår den,
og desto større mulighed er der for, at han/hun anvender en række strategier, der gør
det muligt at håndtere vanskeligheder med at forstå teksten.
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Brugere af Referencerammen kan overveje, og – hvor det passer ind i sammen-
hængen – formulere:
• principper for udvælgelse og vægtning af ”virkelige” og ”pædagogiske” opga-

ver, herunder hvilke typer af forskellige opgaver der passer ind i en bestemt
læringssammenhæng;

• kriterier for udvælgelse af opgaver, der er formålstjenlige og meningsfulde for
lørneren, og som har et udfordrende, men realistisk og opnåeligt mål, der ind-
drager lørneren så meget som muligt, og som er åbne for forskellige fortolknin-
ger og resultater fra lørnerne;

• forholdet mellem opgaver, der først og fremmest er betydningsorienterede, og
læringsaktiviteter, der har særlig fokus på form, således at lørnerens opmærk-
somhed på en regelmæssig og nyttig måde kan rettes mod begge aspekter gen-
nem en afbalanceret tilgang til udviklingen af et korrekt og et flydende sprog;

• måder, hvorpå man kan tage højde for den centrale rolle, lørnerens strategier
spiller i forbindelse med sammenknytningen af kompetencer og performancer i
den vellykkede gennemførelse af udfordrende opgaver under varierende betin-
gelser og inden for varierende rammer (se afsnit 4.4); måder hvorpå man kan
facilitere vellykket løsning af opgaver og læring (herunder aktivering af lørne-
rens tidligere kompetencer i en forberedende fase);

• kriterier for og valgmuligheder i forbindelse med udvælgelsen af opgaver og –
hvor det passer ind i sammenhængen – ændringer af opgaveparametre for at
justere opgavernes sværhedsgrad, så de passer til lørnernes variable og dynami-
ske kompetencer og forskellighederne i lørnernes karaktertræk (færdighed,
motivation, behov, interesser);

• hvordan der kan tages højde for en opgaves oplevede sværhedsgrad i evaluerin-
gen af en vellykket gennemførelse af opgaven og i (selv)evalueringen af lørne-
rens kommunikative kompetence (Kapitel 9).



8. Sproglig variation og læseplaner

8.1. Definition og indledende tilgang

Flersproglig og mangekulturel kompetence refererer til færdighed i at anvende sprog
til kommunikationsformål og til at indgå i interkulturel interaktion, hvor en person –
opfattet som social aktør – i forskellig grad har sprogfærdighed på flere sprog og er-
faringer med flere kulturer. Dette skal ikke som en overordning eller en sidestilling
af bestemte kompetencer, men snarere som eksistensen af en kompleks eller sam-
mensat kompetence, som sprogbrugeren kan trække på.
Den normale tilgang består i at præsentere tilegnelsen af et fremmedsprog som tilfø-
jelsen – gennem opdeling i ”kasser” – af fremmedsprogskompetence til kompetencen i
at kommunikere på modersmålet. Begrebet flersproglig og mangekulturel kompetence:
• bevæger sig væk fra denne opfattelse af en afbalanceret dikotomi gennem parring
af L1/L2 , ved at lægge vægt på flersprogethed, hvor tosprogethed blot er et sær-
tilfælde;

• opfatter det sådan, at et givet individ ikke har en samling af bestemte og adskilte
kompetencer til at kommunikere med afhængig af det sprog, han/hun kender, men
snarere en flersproglig og mangekulturel kompetence, der omfatter de sprog,
han/hun har fuld adgang til;

• understreger de mangekulturelle dimensioner af denne mangeartede kompetence,
men uden nødvendigvis at antyde, at der er forbindelse mellem udviklingen af fær-
digheder, der på den ene side har med andre kulturer at gøre, og på den anden side
udviklingen af kommunikativ sprogfærdighed.

Der kan alligevel knyttes en generel bemærkning til sammenkædningen af forskellige
distinkte sproglæringskomponenter og -stier. Det er generelt sådan, at skolernes sprog-
undervisning i stort omfang har haft en tendens til at lægge vægt på mål, der omfat-
ter enten den enkeltes generelle kompetence (især på de første skoletrin) eller
kommunikative kompetence (især for dem, der er mellem 11 og 16 år gamle), mens der
på kurser for voksne (studerende eller personer, der allerede er i arbejde) formuleres
mål i form af specifikke sprogaktiviteter eller funktionelle færdigheder inden for et
bestemt domæne. Denne vægtning af i det første tilfælde konstruktionen og udvik-
lingen af kompetencer, og i det sidste tilfælde af en optimal forberedelse til aktivi-
teter, der drejer sig om at fungere i en bestemt kontekst, svarer uden tvivl til den
almindelige begynderundervisning på den ene side og specialiseret og videregående
uddannelse på den anden. I stedet for at behandle dem som modsætninger kan Refe-
rencerammen hjælpe med til at relatere disse forskellige praksisser til hinanden og
vise, at de faktisk burde være komplementære.
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8.2 Valgmuligheder i udvikling af læreplaner

8.2.1 Variation inden for et generelt koncept
Diskussionen om læreplaner i relation til Referencerammen kan føres på grundlag af
tre hovedprincipper.
Det første er, at diskussioner om læreplaner bør være i overensstemmelse med det
overordnede formål om at fremme flersprogethed og sproglig diversitet. Det betyder,
at undervisning i og læringen af et hvilket som helst sprog også bør ses i sammenhæng
med andre sprogtilbud i uddannelsessystemet og de veje, lørnerne kan vælge at følge
på lang sigt i deres bestræbelser på at udvikle en række sprogfærdigheder.
Det andet princip er, at denne variation, især i skoler, kun er mulig, hvis systemets ren-
tabilitet bliver taget i betragtning med henblik på at undgå unødvendige gentagelser
og udnytte de stordriftsfordele og den overførsel af færdigheder, som sproglig diver-
sitet kan bidrage til. Hvis f.eks. uddannelsessystemet tillader elever at begynde at
lære to fremmedsprog på et på forhånd besluttet trin i deres uddannelse og sørger
for, at de lærer et valgfrit tredje sprog, behøver målene for eller typer af progression
på hvert af de valgte sprog ikke nødvendigvis at være de samme (f.eks. behøver ud-
gangspunktet ikke altid at være forberedelse til funktionel interaktion, der imøde-
kommer de samme kommunikative behov, ligesom man heller ikke nødvendigvis ville
fortsætte med at lægge vægt på læringsstrategier).
Det tredje princip er derfor, at de hensyn og forholdsregler, der vedrører uddannel-
sesplaner, ikke bør være begrænset til en læreplan for hvert sprog taget for sig, end-
sige en integreret læreplan for flere sprog. De bør også gribes an ud fra deres rolle i
en generel sproguddannelse, hvori sproglig viden (savoir) og færdigheder (savoir-
faire), sammen med færdigheden til at lære (savoir-apprendre), ikke alene spiller en
rolle på et givet sprog, men også en tværgående og overførbar rolle på tværs af sprog.

8.2.2 Fra det partielle til det tværgående
Viden og færdigheder kan overføres gennem en slags osmose, især mellem ”beslæg-
tede” sprog, men ikke alene mellem sådanne sprog. Og hvad angår læreplaner bør det
understreges, at:
• al viden om et sprog er partiel, lige meget i hvor høj grad sproget synes at være ”mo-
dersmål” eller ”indfødt sprog”. Denne viden er altid ufærdig, og den er aldrig så ud-
viklet og perfekt hos en almindelig person, som den ville være hos den utopiske
”ideelle modersmålstalende”. Dertil kommer, at en given person aldrig behersker de
pågældende sprogs forskellige enkeltdele lige godt (f.eks. mundtlige og skriftlige fær-
digheder, eller forståelse og fortolkning sammenlignet med produktionsfærdigheder);

• enhver partiel viden omfatter altid mere, end det måske umiddelbart synes at være
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tilfældet. For at opnå det ”begrænsede” mål at forøge sin forståelse af specialise-
rede tekster på et givet fremmedsprog om meget velkendte emner, er det f.eks.
nødvendigt at tilegne sig viden og færdigheder, der også kan anvendes til mange
andre formål. En sådan ”spin-off”-værdi angår imidlertid i højere grad lørneren, end
den er læreplansudviklerens ansvar;

• de, der har lært ét sprog, ved også en hel del om mange andre sprog uden nødven-
digvis at være klar over det. Tilegnelsen af yderligere sprog hjælper almindeligvis
med at aktivere denne viden og øge bevidstheden om den, hvilket er en faktor, der
skal tages højde for i stedet for at lade som om, den ikke eksisterede.

Selvom disse forskellige principper og bemærkninger giver en meget omfattende valg-
frihed i forbindelse med udfærdigelse af læreplaner og progression, har de også til
formål at støtte bestræbelser på at anvende en gennemskuelig og sammenhængende
tilgang, når man identificerer valgmuligheder og træffer beslutninger. Det er i denne
proces, en referenceramme vil være særlig værdifuld.

8.3 Hen imod læreplansscenarier

8.3.1 Læreplaner og variationer i mål
Af ovenstående fremgår det, at hver enkel hovedkomponent og underkomponent i den fore-
slåede model – hvis den vælges som det væsentligste læringsmål – kan resultere i forskellige
valg med hensyn til indholdstilgange og midler til at fremme vellykket læring. Om det f.eks.
drejer sig om ”færdigheder” (den enkelte lørners/sprogbrugers almene kompetencer) eller
den ”sociolingvistiske komponent” (inden for kommunikativ sprogkompetence), eller strate-
gier, eller forståelse (under overskriften sprogaktiviteter), så er det i hvert tilfælde et spørgs-
mål om komponenter (og om ganske bestemte elementer i den taksonomi, der er foreslået i
Referencerammen), som en læreplan kan eller kan lade være med at lægge vægt på, og som
i forskellige tilfælde kan betragtes som et mål, et middel eller en forudsætning. Og for hver
af disse komponenter kan spørgsmålet om den interne struktur, der anvendes (f.eks. hvilke
underkomponenter skal vælges i den sociolingvistiske komponent? Hvordan skal man lave
under-kategorier til strategier?) og kriterierne for et hvilket som helst system for progression
over tid (f.eks. lineær inddeling af forskellige typer af forståelsesaktiviteter?) i det mindste
identificeres og overvejes, hvis de ikke bliver behandlet i detaljer. Det er på denne måde de
andre afsnit af dette dokument inviterer læseren til at nærme sig spørgsmålene på og over-
veje de valgmuligheder, der passer til hans eller hendes særlige situation.
Denne ”opsplittede” synsvinkel er så meget mere passende i lyset af den almindeligt
accepterede opfattelse, da udvælgelsen og organiseringen af de mål, sproglæringen
skal baseres på, kan variere overordentligt meget afhængigt af kontekst, målgruppe

231



og niveau. Det skal desuden understreges, at målene for samme type af publikum i
samme kontekst og på samme niveau også kan variere uanset traditionens magt og de
begrænsninger, der påtvinges af uddannelsessystemet.
Den diskussion, der foregår om moderne sprogundervisning i underskolen, illustrerer
dette ved, at der – på nationalt og endda regionalt niveau i et land – er stor forskel på
og en hel del polemik om definitionen af de begyndelsesmål – som uundgåeligt er
”del”-mål – der skal opstilles for denne type undervisning. Skal eleverne lære nogle ru-
dimentære dele af fremmedsprogets system (en lingvististisk komponent?); udvikle
sproglig bevidsthed (lingvistisk viden: savoir), færdigheder (savoir-faire og savoir-
être)?; forholde sig mere objektivt til deres modersmål og kultur eller blive hjulpet til
at føle sig mere hjemme i dem?; få selvtillid fra erkendelsen og bekræftelsen af, at
de er i stand til at lære et andet sprog?; lære hvordan man lærer?; tilegne sig et mi-
nimum af mundtlige forståelsesfærdigheder?; lege med et fremmed sprog og blive for-
trolig med det (især nogle af dets fonetiske og rytmiske karakteristika) gennem
tælle-rim og sange? Det siger sig selv, at det er muligt at have flere jern i ilden på
samme tid, og at mange mål kan forbindes med og tilpasses andre mål. Det skal imid-
lertid understreges, at i forbindelse med udfærdigelsen af et curriculum er udvælgel-
sen og vægtningen af mål, indhold, rækkefølge og evalueringsmidler tæt forbundet
med den analyse, der er blevet lavet for hver af de specificerede komponenter.

Disse overvejelser indebærer, at:
• der gennem hele sproglæringsperioden – og dette gælder også for skoler – kan være
kontinuitet med hensyn til mål, eller målene kan være modificeret, og den række-
følge, de er prioriteret i, kan være justeret;

• mål og lektionsplaner for de forskellige sprog i et sprogcurriculum, der skal tilpas-
ses flere sprog, kan være enten magen til hinanden eller forskellige;

• radikalt forskellige tilgange er mulige, og hver af dem kan være gennemskuelige og
sammenhængende, hvad angår de valg, der bliver truffet, og hver af dem kan for-
klares med henvisning til Referencerammen;

• refleksion over læreplanen derfor kan indebære overvejelser over mulige scenarier
for udviklingen af flersproglige og mangekulturelle kompetencer og skolens rolle i
denne proces.

8.3.2 Nogle eksempler på differentierede læreplansscenarier
I den følgende korte illustration af, hvad man kan forestille sig med hensyn til mulig-
heder for valg af scenarie eller variationer af scenarier, bliver der opridset to typer af
beslutninger angående organisering og læreplaner for et bestemt skolesystem, for at
de – sådan som det foreslås ovenfor – kan omfatte to moderne sprog, der ikke er un-
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dervisningssprog (almindeligvis, men fejlagtigt, omtalt nedenfor som det indfødte
sprog, eftersom alle ved, at undervisningssproget, også i Europa, ofte ikke er elever-
nes indfødte sprog): det ene sprog med start i underskolen [primary school] (frem-
medsprog 1, herefter FS 1), og det andet med start efter grundskolen [lower secondary
school] (fremmedsprog 2, herefter FS 2), og et tredje (FS3) der bliver introduceret
som et valgfrit fag i slutningen af folkeskolen [upper secondary level].
I disse eksempler på scenarier bliver der skelnet mellem primary, lower secondary og
upper secondary, hvilket ikke svarer til alle nationale uddannelsessystemers opbyg-
ning. Disse eksemplificerende programmer kan imidlertid let overføres og tilpasses
selv i sammenhænge, hvor omfanget af sprog, der tilbydes, er mere begrænset, og
hvor den første institutionelle tilegnelse af et fremmedsprog kommer senere end pri-
mary level. Den, som kan gøre mere, kan også gøre mindre. De alternativer, der til-
bydes her, omfatter former for læring for tre fremmede sprog (to ud af mange, der
udbydes, og som udgør en del af det obligatoriske undervisningsprogram, og et tredje,
som også kan vælges, bliver tilbudt som et ekstra valgfrit fag eller i stedet for andre
valgfrie fag), fordi dette synes at være det mest realistiske i størstedelen af tilfældene
og repræsenterer et nyttigt grundlag til illustration af pointen. Det centrale argument
er, at man for en given kontekst kan forestille sig forskellige scenarier, og der kan
være lokale variationer, forudsat at man er tilstrækkelig opmærksom på den overord-
nede sammenhæng og struktur i hver af valgmulighederne.

a) Første scenarie:

Primary school:
Det første fremmedsprog (FS1) begynder i primary school med det hovedformål at
udvikle ”sproglig opmærksomhed”, en generel bevidsthed om sproglige fænome-
ner (forbindelsen med det indfødte sprog eller andre sprog i klasseværelsesmil-
jøet). Fokus er her på delmål, der først og fremmest drejer sig om en persons
generelle kompetencer – (skolens opdagelse eller anerkendelse af den sproglige og
kulturelle mangfoldighed, forberedelser til at bevæge sig væk fra etnocentrisme,
relativering men også bekræftelse af lørnerens egen sproglige og kulturelle iden-
titet; opmærksomhed på kropssprog og gestus, lydlige aspekter, musik og rytme,
oplevelse af de fysiske og æstetiske dimensioner af visse elementer af et andet
sprog) – og deres forbindelse til kommunikativ kompetence, men uden at der er et
struktureret eller eksplicit forsøg på at udvikle denne specifikke kompetence.

Lower secondary school:
• FS1 fortsætter med, at vægten fra nu af er lagt på en gradvis udvikling af kom-
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munikativ kompetence (i dens lingvistiske, sociolingvistiske og pragmatiske di-
mensioner), men med fuld hensyntagen til præstationer på primary level hvad
angår sproglig bevidsthed.

• Det andet fremmedsprog (FS2, som der ikke undervises i i primary school) star-
ter heller ikke fra bunden af; det tager også hensyn til, hvad der er blevet gen-
nemgået i primary school på grundlag af og i relation til FS1, mens det samtidig
forfølger mål, der adskiller sig en smule fra dem, der bliver forfulgt i FS1 (f.eks.
ved at prioritere forståelsesaktiviteter højere end produktionsstrategier).

Upper secondary level:
I fortsættelse af eksemplet i dette scenarie bør opmærksomheden nu være rettet
mod at:
• reducere den formelle undervisning i FS1 og i stedet anvende sproget regel-
mæssigt eller lejlighedsvis til at undervise i et andet fag (en form for domæne-
relateret læring og ”tosproget uddannelse”);

• opretholde vægten – hvad angår FS2 – på forståelse, idet der særligt fokuseres
på forskellige teksttyper og organiseringen af diskurs, og idet dette arbejde re-
lateres til det, der bliver gjort eller allerede er blevet gjort på modersmålet,
mens der samtidig bliver brugt færdigheder, der er lært på FS1;

• opfordre elever, som vælger at lære det valgfrie tredje fremmedsprog (FS3), til
fra begyndelsen af at deltage i diskussioner og aktiviteter, der relaterer sig til
typer af læring og læringsstrategier, som de allerede har erfaringer med; de skal
derefter opmuntres til at arbejde mere autonomt, herunder at anvende et res-
sourcecenter og bidrage til udformningen af et arbejdsprogram for grupper eller
enkeltpersoner, der er beregnet på at opnå de mål, der er opstillet af gruppen
eller institutionen.

b) Andet scenarie

Primary school:
Det første fremmedsprog (FS1) starter i primary school med vægten lagt på grund-
læggende mundtlig kommunikation og på forhånd klart fastlagt sprogligt indhold
(med henblik på at etablere starten på en grundlæggende sproglig komponent –
primært omfattende fonetiske og syntaktiske aspekter – samtidig med, at man
fremmer den elementære mundtlige interaktion i klassen).
Lower secondary school:
Hvad angår FS1, FS2 (når dette andet fremmedsprog er introduceret) og det ind-
fødte sprog bliver tiden anvendt på at gennemgå de læringsmetoder og –teknikker,
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man arbejdede med i primary school i forhold til FS1 og – adskilt herfra – i forhold
til det indfødte sprog: målet på dette trin er at fremme sensitivitet og øge op-
mærksomheden på lørnerens tilgang til sprog og læringsaktiviteter.
• For FS1’s vedkommende fortsætter et ”ordinært” kursus, der er udviklet til at
give forskellige færdigheder, indtil slutningen af secondary school, men dette
bliver på forskellige niveauer suppleret med revisions- og diskussionsmøder om
de ressourcer og metoder, der anvendes til undervisning og læring for at kunne
tage hensyn til en stigende differentiering mellem de forskellige elevers profi-
ler og deres forventninger og interesser.

• For FS2’s vedkommende kan der på dette trin lægges vægt på de sociokulturelle
og sociolingvistiske elementer, sådan som de opleves gennem stigende fortro-
lighed med medier (populærpressen, radio og fjernsyn), med mulighed for at
knytte an til modersmålsundervisningen og for at drage nytte af det, der er ble-
vet gennemgået i FS1. I denne læreplansmodel er FS2, som fortsætter indtil
slutningen af secondary school, hovedforum for kulturelle og interkulturelle dis-
kussioner, der får næring fra kontakten med de andre sprog i læreplanen, og
som har medie-relaterede tekster som sit hovedfokus. Man kunne også inkorpo-
rere erfaringerne fra en international udveksling med fokus på interkulturelle
relationer. Man bør også være opmærksom på muligheden af at bruge andre fag
(f.eks. historie eller geografi) som en hjælp til at igangsætte en vel gennem-
tænkt tilgang til flerkulturalisme.

Upper secondary level:
• FS1 og FS2 fortsætter hver for sig i samme retning, men på et mere komplekst
og krævende niveau. De lørnere, som vælger et tredje fremmedsprog (FS3), gør
det først og fremmest af ”erhvervsmæssige” grunde og relaterer deres sprog-
læring til en mere professionsrettet eller anden akademisk gren af deres stu-
dier (f.eks. en orientering mod handels-, økonomi- eller teknologisprog).

Det skal understreges, at i dette andet scenarie kan lørnernes endelige flersprog-
lige og mangekulturelle profil, ligesom i det første scenarie, være ”ujævn” ef-
tersom:
• færdighedsniveauet i de sprog, der udgør den flersproglige kompetence, varierer;
• de kulturelle aspekter er ujævnt udviklet inden for de forskellige sprog;
• det ikke nødvendigvis forholder sig sådan, at de sprog, hvori de sproglige ele-
menter fik den største opmærksomhed, også er de sprog, i forhold til hvilke det
kulturelle aspekt er mest udviklet;

• ”del”-kompetencer, sådan som det er beskrevet ovenfor, er integreret i hinanden.
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Til disse korte antydninger kan det tilføjes, at der i alle tilfælde på et eller andet
tidspunkt – i forhold til alle sprog – bør sættes tid af til at overveje de tilgange og læ-
ringsveje, som lørnerne, i tilknytning til deres egen udvikling, bliver udsat for, eller
som de vælger. Dette indebærer, at der i udformningen af læreplanen indbygges et
rum for eksplicitering, en fremadskridende udvikling af ”læringsbevidsthed” og gen-
nemføres en generel sproglig dannelse, som hjælper lørnerne med at etablere meta-
kognitiv kontrol over deres egne kompetencer og strategier. Lørnerne sætter disse
kompetencer og strategier i relation til andre mulige kompetencer og strategier, og de
sætter dem i relation til de sprogaktiviteter, som de udfører med henblik på at løse
opgaver inden for bestemte domæner.

Et af målene med udformningen af en læreplan er med andre ord – uanset hvilken læ-
replan, der er tale om – at gøre lørnerne opmærksomme på kategorier og deres dyna-
miske indbyrdes relation, sådan som det foreslås i den model, der anvendes til
Referencerammen.

8.4 Evaluering og læring i skolen, uden for skolen og efter skolen

Hvis læreplan/curriculum defineres, som det antydes af ordets grundlæggende be-
tydning, som den vej, lørneren har rejst gennem en række uddannelsesmæssige erfa-
ringer – om det er i et styret skoleforløb eller ej – så slutter en læreplan/et curriculum
ikke fordi, man forlader skolen, men fortsætter på en eller anden måde derefter i en
livslang læringsproces.
I dette perspektiv har læreplanen i institutionen skole derfor til formål at udvikle lør-
nerens flersproglige og mangekulturelle kompetence, som ved slutningen af skoletiden
kan tage form af differentierede profiler afhængigt af de enkelte personer og de veje,
de har fulgt. Det er klart, at denne kompetences form ikke er uforanderlig, og at den
enkeltes efterfølgende personlige og professionelle erfaringer samt den retning, hans
eller hendes liv tager, vil gøre, at kompetencen udvikler sig og ændrer sin balance
gennem yderligere udvikling, reduktion eller omformning. Det er her, at bl.a. voksen-
uddannelse og videreuddannelse spiller en rolle. I relation hertil kan tre aspekter, der
supplerer hinanden, overvejes.

8.4.1 Skolelæreplanens plads
At acceptere idéen om, at læreplaner for uddannelser ikke er begrænset til skolen og
ikke ender med den, er også at acceptere, at tilegnelsen af flersproglig og mangekul-
turel kompetence kan begynde før skolen, og at den kan fortsætte med at udvikle sig
uden for skolen på måder, der forløber parallelt med dens udvikling i skolen. Dette kan
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ske gennem erfaringer og læring inden for familien, gennem historie og kontakter mel-
lem generationer, rejser, udlændighed, emigration og ved mere generelt at tilhøre et
flersprogligt og mangekulturelt miljø eller ved at bevæge sig fra ét miljø til et andet,
men også gennem læsning og gennem brug af medier.
Selvom dette er selvfølgeligheder, er det samtidig klart, at skolen langt fra altid tager
højde for det. Det er derfor nyttigt at tænke på skolens læreplan som en del af en bre-
dere læreplan, men en del som også har til opgave at give lørnerne:
• et første differentieret flersprogligt og mangekulturelt repertoire (hvor nogle mulige
måder er foreslået i de to scenarier, der er skitseret ovenfor);

• en højere bevidsthed om, en større viden om samt en tillid til deres kompetencer og
de færdigheder og ressourcer, som de har adgang til, inden for og uden for skolen,
således at de kan udvide og forfine disse kompetencer og bruge dem effektivt inden
for bestemte domæner.

8.4.2 Portfolio og profilering
Heraf følger derfor, at godkendelsen og evalueringen af viden og færdigheder skal
være af en sådan art, at de kan tage højde for de omstændigheder og erfaringer, hvor
under disse kompetencer og færdigheder er blevet udviklet. Udviklingen af en Euro-
pæisk Sprogportfolio (ESP), som sætter den enkelte i stand til at registrere og præ-
sentere forskellige aspekter af sin sprogbiografi, repræsenterer et skridt i denne
retning. Den er udviklet således, at den ikke alene omfatter enhver offentlig godken-
delse, som er opnået i løbet af tilegnelsen af et bestemt sprog, men også indeholder
en registrering af mere uformelle erfaringer med sprog og andre kulturer.
For at understrege forbindelsen mellem skolens læreplan og læreplanen uden for sko-
len, når sproglæringen blive evalueret ved afslutningen af secondary education, vil
det imidlertid være værdifuldt at prøve at give formel anerkendelse af flersproglig og
mangekulturel kompetence som sådan, måske ved at specificere en afgangsprofil som
kan tage hensyn til varierende kombinationer i stedet for som grundlag at bruge et
enkelt på forhånd fastlagt niveau på et givet sprog, eller flere sprog – afhængigt af si-
tuationen.
”Officiel” anerkendelse af delkompetencer kan være et skridt i denne retning (og det
ville være nyttigt, hvis de større internationale kvalifikationssystemer ville vise vejen
ved at tage en sådan tilgang op, f.eks. ved at anerkende hver af de fire færdigheder,
der er omfattet af ”at forstå”/”at udtrykke sig” og ”skriftlig”/”mundtlig”, hver for sig,
og ikke nødvendigvis dem alle sammen under ét). Men det ville være nyttigt, hvis fær-
digheden i at klare sig på flere sprog eller i flere kulturer kunne blive taget i betragt-
ning og anerkendt. At oversætte (eller opsummere) et andet fremmedsprog til et
første fremmedsprog, at deltage i en mundtlig diskussion, der omfatter flere sprog, at
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tolke et kulturelt fænomen i forhold til en anden kultur, er eksempler på mediering
(sådan som det defineres i dette dokument), som har en rolle at spille i evalueringen
og belønningen af færdighed i at håndtere et flersprogligt og et mangekulturelt re-
pertoire.

8.4.3 En flerdimensionel og modulopbygget tilgang
Dette kapitel forsøger generelt at gøre opmærksom på fokusskiftet eller i det mind-
ste den stigende kompleksitet i udformningen af læreplaner og implikationerne for
evaluering og certificering. Det er klart, at det er vigtigt at definere trinene i relation
til indhold og progression. Dette kan gøres i form af én hovedkomponent (lingvistisk
eller begrebsmæssig/funktionel [notional/functional] f.eks.) eller ved at støtte pro-
gression inden for alle dimensioner for et bestemt sprogs vedkommende. Det er lige-
ledes vigtigt at adskille komponenterne i et multidimensionelt curriculum klart fra
hinanden (især at tage højde for Referencerammens forskellige dimensioner) og at
differentiere evalueringsmetoder, herunder arbejde frem mod modulopbyggede læ-
rings- og certificeringsordninger. Dette ville synkront (dvs. på et givet tidspunkt på
læringsvejen) eller diakront (dvs. gennem differentierede skridt på vejen) tillade ud-
vikling og anerkendelse af flersproglige og mangekulturelle kompetencer med ”varia-
bel geometri” (dvs. hvis komponenter og struktur kan variere fra den ene person til
den anden og ændre sig over tid for en given person).
På visse tidspunkter i en lørnerens skoleforløb, der følger skolens læreplan og de sce-
narier, der er skitseret ovenfor, kan man introducere korte moduler - som omfatter de
forskellige sprog – på tværs af læreplaner. Sådanne ”tværsproglige” moduler kunne
omfatte forskellige læringstilgange og –ressourcer, forskellige måder at bruge miljøet
uden for skolen på, og forskellige måder at håndtere misforståelser i interkulturelle
relationer på. De ville skabe en større overordnet sammenhæng og gennemsigtighed i
de underliggende læreplansvalg og ville forbedre den generelle struktur uden at vælte
de programmer, der er udtænkt til andre fag.
Desuden ville en modulopbygget tilgang til kvalifikationer gøre det muligt at foretage
en specifik evaluering – i et ad-hoc-modul – af de flersproglige og mangekulturelle
kompetencer, der blev refereret til ovenfor.
Flerdimensionalitet og modularisering optræder således som nøglebegreber i udvik-
lingen af et solidt grundlag for sproglig diversitet i læreplanen og i evalueringen. Re-
ferencerammen er struktureret på en måde, der gør det muligt – gennem de kategorier,
den stiller til rådighed – at angive retningerne for en sådan modulopbygget eller fler-
dimensionel organisering. Vejen fremad er imidlertid helt klart at implementere pro-
jekter og udviklingsarbejde i skolemiljøet og i en række forskellige kontekster.
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Brugere af Referencerammen kan overveje – og hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• om de pågældende lørnere allerede har nogen erfaring med sproglig og kulturel

pluralitet og arten af denne erfaring;
• om lørnerne allerede er i stand til – også selvom det er på et meget basalt niveau

– at fungere i forskellige sproglige og/eller kulturelle fællesskaber, og hvordan
denne kompetence er fordelt og differentieret afhængigt af konteksten for
sprogbrug og aktiviteter;

• hvilken erfaring med sproglig og kulturel diversitet lørnerne kan have på det
tidspunkt, hvor de lærer (f.eks. parallelt med og uden for læringsinstitutionen);

• hvordan denne erfaring kan indbygges i læringsprocessen;
• hvilke typer af mål, der synes at være bedst egnet for lørnerne (se afsnit 1.2) på

et bestemt tidspunkt i udviklingen af en flersproglig og mangekulturel kompe-
tence, idet der tages højde for deres profil, forventninger, interesser, planer og
behov såvel som deres tidligere læringsvej og deres eksisterende ressourcer;

• hvordan man for de pågældende lørneres vedkommende kan støtte nedbrydnin-
gen af opdelingen i kasser og støtte etableringen af en effektiv forbindelse mel-
lem de forskellige komponenter i en flersproglig og mangekulturel kompetence,
mens den er under udvikling; og især hvordan man får opmærksomheden rettet
mod og får trukket på lørnernes eksisterende overførbare og tværgående viden-
selementer og færdigheder;

• hvilke delkompetencer (af hvilken slags og til hvilket formål), der kunne be-
rige,nuancere og differentiere lørnernes eksisterende kompetencer;

• hvordan man på en sammenhængende måde kan indpasse læring af et bestemt
sprog eller en bestemt kultur i en overordnet læreplan, inden for hvilken der
udvikles erfaring med flere sprog og flere kulturer;

• hvilke valgmuligheder og hvilke former for differentiering i læreplans-scenarier,
der findes til at håndtere udviklingen af en forskelligartet kompetence for be-
stemte lørnere; hvilke stordriftsfordele der kan forudses og opnås – hvis det pas-
ser ind i sammenhængen;

• hvilke former for organisering af læring (en modulopbygget tilgang f.eks.) der
har udsigt til at kunne støtte styringen af læringsvejen for de pågældende lør-
nere;

• hvilken tilgang til evaluering eller vurdering, der vil gøre det muligt at tage
højde for og give ordentlig anerkendelse af delkompetencer og lørnernes for-
skelligartede flersproglige og mangekulturelle kompetence.



9. Evaluering

9.1 Indledning

Evaluering bliver i dette kapitel anvendt i betydningen evaluering af sprogbrugerens
sprogfærdighed. Alle sprogtest er en form for evaluering, men der er også mange for-
mer for evaluering (f.eks. tjeklister brugt i løbende evaluering; uformel lærerobser-
vation), som man ikke ville beskrive som test. Vurdering er et begreb, der igen er
bredere end evaluering. Al evaluering er en form for vurdering, men i et sprogunder-
visningsforløb bliver en række andre ting end lørnerens sprogfærdighed vurderet. Det
kan dreje sig om bestemte metoders eller materialers effektivitet, arten og kvalite-
ten af den sammenhængende tekst, der faktisk bliver produceret i forløbet, lørne-
rens/lærerens tilfredshed, undervisningens effektivitet osv. Dette kapitel drejer sig
om evaluering, men ikke om de bredere emner i forbindelse med vurdering af under-
visningsforløb.
Der er tre begreber, som traditionelt opfattes som fundamentale i enhver diskussion
om evaluering: validitet, reliabilitet og gennemførlighed. I forbindelse med diskussio-
nen i dette kapitel er det nyttigt at have et overblik over, hvad der menes med disse
begreber, hvordan de er relateret til hinanden, og hvordan de er relevante for Refe-
rencerammen.
Validitet er det begreb, som Referencerammen beskæftiger sig med. En test- eller
evalueringsprocedure kan siges at være valid i den grad, det kan vises, at det, der
faktisk bliver evalueret (konstruktet), også er det, som det i den pågældende kon-
tekst var hensigten at evaluere, og at de informationer, der opnås, er en dækkende re-
præsentation af de(n) pågældende kandidat(er)s sprogfærdighed.
Reliabilitet på den anden side er et teknisk begreb. Det drejer sig grundlæggende om
den grad, hvori den samme indplacering af kandidater bliver gentaget i to adskilte
(virkelige eller simulerede) anvendelser af den samme evaluering.
Hvad, der rent faktisk er vigtigere end reliabilitet, er nøjagtigheden af de beslutnin-
ger, der bliver truffet i relation til en standard. Hvis evalueringsrapporterne resulte-
rer i bestået/ikke-bestået eller Niveau A2+/B1/B1+, hvor nøjagtige er disse
beslutninger så? Nøjagtigheden af beslutningerne vil afhænge af en bestemt standards
validitet (f.eks. Niveau B1) for konteksten. Den vil også være afhængig af validiteten
af de kriterier, der bliver brugt til at nå frem til beslutningen og validiteten af de pro-
cedurer, som blev brugt til at udvikle disse kriterier med.
Hvis to forskellige organisationer eller regioner anvender kriterier, der relaterer sig til
de samme standarder for at meddele deres evalueringsbeslutninger angående den
samme færdighed, hvis selve standarderne er valide og passende for de to pågældende
kontekster, og hvis standarderne fortolkes på en konsistent måde i udformningen af
evalueringsopgaven og tolkningen af præstationen, så vil resultaterne i de to systemer
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korrelere med hinanden. Traditionelt er korrelationen mellem to test, som man mener
evaluerer det samme konstrukt, kendt som ”samstemmende validitet”. Dette begreb
er naturligvis relateret til reliabilitet, eftersom test, der ikke er reliable, ikke vil kor-
relere med hinanden. Hvad der imidlertid er mere afgørende, er graden af ensartethed
mellem de to test med hensyn til, hvad der testes, og hvordan præstationen tolkes.

Det er disse to spørgsmål, Den Fælles Europæiske Referenceramme beskæftiger sig
med. Det næste afsnit opridser de tre vigtigste måder, Referencerammen kan anven-
des på:

Disse problematikker relaterer sig til forskellige slags evalueringer på forskellige
måder. Der er mange forskellige evalueringstyper og -traditioner. Det er fejlagtigt at
antage, at én tilgang (f.eks. en offentlig eksamen) nødvendigvis er overlegen med hen-
syn til uddannelsesmæssige resultater i forhold til en anden tilgang (f.eks. lærereva-
luering). Det er en stor fordel at have et sæt af fælles standarder – som de Fælles
Referenceniveauer i Referencerammen – som gør det muligt at relatere forskellige for-
mer for evaluering til hinanden.
I tredje afsnit i kapitlet fremlægges nogle mulige valg mellem forskellige typer af eva-
luering. Valgene bliver præsenteret i form af kontrasterende par. I hvert tilfælde bli-
ver de begreber, der anvendes, defineret, og de forholdsmæssige fordele og ulemper
bliver diskuteret i relation til formålet med evalueringen i dens uddannelsesmæssige
kontekst. Implikationerne af at tage den ene eller den anden af de alternative valg-
muligheder i anvendelse bliver også angivet. Derefter bliver relevansen af Reference-
rammen for den pågældende evalueringstype påpeget.
En evalueringsprocedure må også være praktisk for at være gennemførlig. Gennem-
førlighed er især et vigtigt spørgsmål i forbindelse med testning af præstationer. Eva-
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1. Til specifikation af indholdet i test og
eksaminer:
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3. Til at beskrive sprogfærdighedsni-
veauerne i eksisterende test og eksa-
miner og således gøre det muligt at
foretage sammenligninger på tværs af
forskellige kvalifikationssystemer:

hvordan man kan lave sammenligninger



luatorer arbejder under tidspres. De ser kun begrænsede prøver på præstationer, og
der er grænser for, hvilke typer af kategorier og hvor mange kategorier, de kan hånd-
tere som kriterier. Referencerammen søger at give et referencepunkt, ikke et praktisk
evalueringsredskab. Referencerammen skal være vidtfavnende, men alle dens brugere
må være selektive. Selektivitet kan meget vel indebære brugen af et mere enkelt an-
vendelsessystem, som slår kategorier, der er adskilte i Referencerammen, sammen.
For eksempel er de kategorier, der anvendes i de eksemplificerende skalaer for de-
skriptorer, og som er opstillet side om side med teksten i Kapitel 4 og 5, ofte betyde-
ligt enklere end de kategorier og eksponenter, der bliver diskuteret i selve teksten. Det
sidste afsnit i dette kapitel diskuterer denne problematik med eksempler.

9.2 Referencerammen som en ressource for evaluering

9.2.1 Specifikationen af indholdet i test og eksaminer
Man kan konsultere beskrivelsen af ”Sprogbrug og Sprogbrugeren” i Kapitel 4 og især
i afsnit 4.4 om ”Kommunikative Sprogaktiviteter”, når man udarbejder en opgavespe-
cifikation for en kommunikativ evaluering. Det bliver i stigende grad anerkendt, at
valid evaluering kræver stikprøveudvælgelse af en vifte af relevante diskurstyper. For
eksempel illustrerer en nyligt udviklet test denne pointe i relation til testning af tale.
Først er der en simuleret Samtale, der fungerer som en opvarmning; så er der en Ufor-
mel Diskussion om aktuelle emner, som kandidaten har udtrykt interesse for. Dette
bliver efterfulgt af en Transaktions-fase, som har form af enten en informationssøg-
ningsaktivitet ansigt-til-ansigt eller pr. telefon. Dette bliver efterfulgt af en Produk-
tions-fase baseret på en skrevet Rapport, hvori kandidaten giver en Beskrivelse af sit
studieområde og sine studieplaner. Endelig er der et Mål-orienteret Samarbejde, en
opgave med flere kandidater, som består i, at de skal prøve at nå til enighed.
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(Spontan, korte taleture)
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Mål-orienteret samarbejde

Beskrivelse af studieområde

Rapport/Beskrivelse af studieområde



Opsummerende: Referenceramme-kategorierne for de anvendte kommunikative akti-
viteter er:
I konstruktionen af detaljerne i opgavespecifikationerne kan brugeren konsultere af-
snit 4.1 om ”konteksten for sprogbrug” (domæner, betingelser og rammer, mental kon-
tekst), afsnit 4.6 om ”Tekster”, og Kapitel 7 om ”Opgaver og deres rolle i
sprogundervisning”, især afsnit 7.3 om ”Opgavers sværhedsgrad”.
Afsnit 5.2 om ”Kommunikative sprogkompetencer” vil være nyttigt til konstruktionen
af test-item’er eller udtryk i en mundtlig test med henblik på at elicitere tegn på de
relevante lingvistiske, sociolingvistiske og pragmatiske kompetencer. Det sæt af ind-
holdsspecifikationer på B1-niveau, der er produceret af Europarådet for over 20 eu-
ropæiske sprog (se bibliografien) og på A2- og B2-niveau for engelsk, plus deres
ækvivalenter når de udvikles til andre sprog og niveauer, kan ses som et supplement
til Referencerammens hoveddokument. De giver eksempler på yderligere detalje-
ringsniveauer, som kan bruges til testkonstruktion for Niveau A1, A2, B1 og B2.

9.2.2 Kriterierne for opnåelse af et læringsmål
Skalaerne udgør en kilde til udvikling af klassificeringsskalaer for evalueringen af op-
nåelsen af et specifikt læringsmål, og deskriptorerne kan være til hjælp i formulerin-
gen af kriterier. Målet kan være et bredt niveau af almen sprogfærdighed udtrykt som
et Fælles Referenceniveau (f.eks. B1). Det kan på den anden side være en specifik
konstellation af aktiviteter, færdigheder og kompetencer, sådan som det bliver disku-
teret i afsnit 6.1.4 om ”Delkompetencer og variation i mål i relation til reference-
rammen.” Et sådan modulopbygget mål kan der gives et omrids af i et skema med
kategorier efter niveau, sådan som det er fremstillet i Tabel 2.
I diskussionen af brugen af deskriptorer er det afgørende at foretage en skelnen mel-
lem:
1. Deskriptorer for kommunikative aktiviteter, som findes i Kapitel 4.
2. Deskriptorer for aspekter af sprogfærdighed relateret til bestemte kompetencer,

som findes i Kapitel 5.

De første er meget velegnede til lærer- og selvevaluering i forbindelse med opgaver
fra den virkelige verden. Sådanne lærer- og selvevalueringer foretages på grundlag af
et detaljeret billede af lørnerens sprogfærdigheder, som er opbygget i løbet af et kur-
sus. De er attraktive, fordi de kan hjælpe med til at rette lørnernes og lærernes op-
mærksomhed mod en handlingsorienteret tilgang.
Det er imidlertid normalt ikke tilrådeligt at inkludere deskriptorer for kommunikative
færdigheder i de kriterier, en evaluator skal bruge til at vurdere en præstation i en be-
stemt mundtlig eller skriftlig test med, hvis man er interesseret i at indberette resul-
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tater i form af et opnået sprogfærdighedsniveau. Det skyldes, at evalueringen i for-
bindelse med en indberetning om sprogfærdighed ikke først og fremmest bør være fo-
kuseret på en bestemt præstation, men snarere bør søge at bedømme generaliserbare
kompetencer, der er demonstreret gennem præstationen. Der kan naturligvis være
gode uddannelsesmæssige grunde til at fokusere på gode resultater ved afslutningen
af en given aktivitet, især når det gælder yngre Basis-sprogbrugere (Niveau A1; A2).
Sådanne resultater vil være mindre generaliserbare, men resultaternes generaliser-
barhed er normalt heller ikke det, opmærksomheden er rettet imod på de tidlige trin
i sproglæringen.
Dette understreger den kendsgerning, at evalueringer kan have mange forskellige funk-
tioner. Hvad, der er velegnet til ét evalueringsformål, behøver ikke være velegnet til
et andet.

9.2.2.1 Deskriptorer for kommunikative aktiviteter
Deskriptorer for kommunikative aktiviteter (Kapitel 4) kan anvendes på tre forskellige
måder i relation til opnåelsen af mål.
1. Konstruktion: Som det blev diskuteret ovenfor i afsnit 9.2.1, hjælper skalaer for

kommunikative aktiviteter i forbindelse med definitionen af en specifikation for
udformningen af evalueringsopgaver.

2. Indberetning: Skalaer for kommunikative aktiviteter kan også være meget nyttige
til indberetning af resultater. Brugere af uddannelsessystemets produkter, såsom
arbejdsgivere, er ofte interesseret i det generelle resultat snarere end en detalje-
ret kompetenceprofil.

3. Selv- eller lærerevaluering: Endelig kan deskriptorer for kommunikative aktivite-
ter anvendes til selv- og lærerevaluering på forskellige måder, som de følgende ek-
sempler viser:
• Tjekliste: Til løbende evaluering eller summativ evaluering ved slutningen af et
kursus. Deskriptorerne på et bestemt niveau kan listes op. Alternativt kan de-
skriptorernes indhold ”pakkes ud”. For eksempel kunne deskriptoren Kan bede om
og give personlige oplysninger ”pakkes ud” i sine implicitte konstituerende dele:
Jeg kan præsentere mig selv; jeg kan sige, hvor jeg bor; jeg kan oplyse min
adresse på fransk; jeg kan sige hvor gammel jeg er osv. og jeg kan spørge nogen,
hvad de hedder; jeg kan spørge nogen, hvor de bor; jeg kan spørge nogen, hvor
gamle de er osv.

• Skema: For løbende eller summativ evaluering: indplacering af en profil i et
skema med udvalgte kategorier (f.eks. Samtale; Diskussion; Udveksle oplysnin-
ger) defineret på forskellige niveauer (B1+, B2, B2+).
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Denne anvendelse af deskriptorerne er blevet mere almindelig inden for de sidste 10
år. Erfaringen har vist, at den ensartethed, hvormed lærere og lørnere kan tolke de-
skriptorer, forøges, hvis deskriptorerne ikke alene beskriver, hvad lørnerne kan gøre,
men også hvor godt de kan gøre det.

9.2.2.2 Deskriptorer for aspekter af sprogfærdighed relateret til bestemte kompetencer
Deskriptorer for aspekter af sprogfærdighed kan bruges på to afgørende måder i for-
bindelse med opnåelsen af mål.
1. Selv- eller lærerevaluering: Forudsat at deskriptorerne er positive, uafhængige

angivelser, kan de inkluderes i tjeklister til selv- eller lærerevaluering. Det er imid-
lertid en svaghed ved hovedparten af de eksisterende skalaer, at deskriptorerne
ofte har en negativ ordlyd på de lavere niveauer og er normativt formuleret i mid-
ten af skalaen. De foretager også ofte en rent verbal skelnen mellem niveauer ved
at erstatte ét eller to ord i beskrivelserne, som så giver meget lidt mening uden for
skala-sammenhængen. Appendiks A diskuterer måder at udvikle deskriptorer på, så
man undgår disse problemer.

2. Præstationsevaluering: En mere indlysende brug af skaler med deskriptorer ved-
rørende aspekter af kompetencer fra Kapitel 5 er at tilbyde udgangspunkter for ud-
viklingen af evalueringskriterier. Ved at styre personlige, ikke-systematiske indtryk
hen mod velovervejede bedømmelser kan sådanne deskriptorer hjælpe med til at
udvikle en fælles referenceramme blandt den pågældende gruppe af evaluatorer.

Der er grundlæggende tre måder, hvorpå deskriptorer kan udformes som evaluerings-
kriterier:
• For det første kan deskriptorerne udformes som en skala – ofte som en kombination
af deskriptorer for forskellige kategorier til ét holistisk afsnit pr. niveau. Dette er en
meget almindelig tilgang.

• For det andet kan de udformes som en tjekliste, normalt med én tjekliste pr. rele-
vant niveau, ofte med deskriptorer grupperet under overskrifter, dvs. under kate-
gorier. Tjeklister er mindre almindelige for direkte evalueringer.

• For det tredje kan de udformes som et skema med udvalgte kategorier bestående af
et sæt af parallelle skalaer for adskilte kategorier. Denne tilgang gør det muligt at
give en diagnostisk profil. Der er imidlertid grænser for, hvor mange kategorier eva-
luatorer kan håndtere.

Der er to klart adskilte måder, hvorpå man kan tilvejebringe et skema for under-skalaer:
Sprogfærdighedsskala: ved at tilvejebringe et profil-skema, hvori de
relevante niveauer for visse kategorier, for eksempel fra Niveau A2 til B2, er
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defineret. Evalueringen bliver så lavet direkte i forhold til disse niveauer, bl.a.
ved at foretage yderligere finjusteringer såsom yderligere en decimal eller plus-
ser for at foretage en større differentiering, hvis det ønskes. Selvom præsta-
tionstesten således var rettet mod Niveau B1, og selvom ingen af lørnerne havde
nået Niveau B2, ville det stadigvæk være muligt for stærke lørnere at blive kre-
diteret med B1+, B1++ eller B1,8.
Eksaminationsbedømmelsesskala: ved at udvælge eller definere en deskriptor
for hver relevant kategori, som beskriver den ønskede beståelsesstandard eller
-norm for et bestemt modul eller eksamen for den pågældende kategori. Denne
deskriptor bliver så benævnt ’Bestået’ eller ’3’, og skalaen er normbestemt i re-
lation til den standard (en meget svag præstation = ’1’, en udmærket præsta-
tion = ’5’). Formuleringen af ’1’ og ’5’ kunne være andre deskriptorer trukket
fra eller tilpasset til de nærliggende niveauer på skalaen fra det relevante af-
snit i Kapitel 5, eller deskriptoren kan formuleres i relation til ordlyden af den
deskriptor, der er defineret som ’3’.

9.2.3 Beskrivelse af sprogfærdighedsniveauerne i test og ved eksaminer for at støtte
muligheden for sammenligning
Det er hensigten med skalaerne for den Fælles Referenceramme at lette beskrivelsen
af det sprogfærdighedsniveau, der opnås i eksisterende kvalifikationer – og at støtte
muligheden for sammenligninger mellem systemer. I litteraturen om måling anerken-
des fem klassiske måder at forbinde adskilte evalueringer på: (1) ækvivalering; (2) ka-
librering; (3) statistisk moderation; (4) benchmarking, og (5) social moderation.
De første tre metoder er traditionelle: (1) at producere alternative versioner af den
samme test (ækvivalering), (2) relatere resultaterne fra forskellige test til en fælles
skala (kalibrering), og (3) korrigere for testopgavens sværhedsgrad eller censorers
strenghed (statistisk moderation).
De to sidste metoder indebærer opbygningen af en fælles forståelse gennem diskus-
sion (social moderation) og sammenligning af resultaterne fra afprøvning af testen
med de standardiserede definitioner og eksempler (benchmarking). Det er én af Re-
ferencerammens mål at støtte denne proces med opbygning af en fælles forståelse.
Det er grunden til, at de deskriptor-skalaer, der skal anvendes til dette formål, er ble-
vet standardiseret på grundlag af en streng udviklingsmetodologi. Inden for uddan-
nelser bliver denne tilgang i stigende grad beskrevet som standard-orienteret
evaluering. Det er almindeligt anerkendt, at en standard-orienteret tilgang tager tid,
eftersom parterne gradvis skal få en fornemmelse af, hvordan standarderne skal tol-
kes gennem eksempler og meningsudveksling.
Man kan argumentere for, at denne tilgang potentielt er den mest effektive metode til
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at skabe sammenhæng mellem evalueringsformer, fordi den indebærer udvikling og va-
lidering af et fælles syn på konstruktet. Den grundlæggende årsag til, at det er svært
at forbinde sprogevalueringer, trods statistisk trylleri med traditionelle teknikker, er, at
evalueringerne i almindelighed tester radikalt forskellige ting, selv når de har til hen-
sigt at dække de samme domæner. Dette skyldes dels (a) under-konceptualisering og
underoperationalisering af konstruktet, dels (b) forstyrrelse fra testmetoden.
Referencerammen tilbyder et principbaseret forsøg på at stille en løsning til rådighed
på det første og underliggende problem i relation til moderne sproglæring i en euro-
pæisk kontekst. Kapitel 4 og 7 videreudvikler et deskriptivt program, som forsøger at
begrebsliggøre sprogbrug, kompetencer og undervisnings- og læreprocessen på en
praktisk måde, som kan hjælpe parterne med at operationalisere den kommunikative
sprogfærdighed, vi ønsker at fremme.
Deskriptor-skalerne udgør et skema over begreber, som kan bruges til at:
a) relatere nationale og institutionelle referencerammer til hinanden med Den Fælles

Referenceramme som medium;
b) kortlægge målene i bestemte eksaminer og kursusmoduler ved at anvende skalaer-

nes kategorier og niveauer.
Bilag A giver læserne et overblik over metoder til at udvikle deskriptor-skalaer og re-
latere dem til skalaerne i Referencerammen.
User Guide for Examiners, der er produceret af ALTE (Dokument CC-Lang (96) 10 rev)
giver detaljeret vejledning i, hvordan man operationaliserer konstrukterne i testene
og undgår unødvendig skævvridning på grund af effekterne af testmetoder.

9.3 Typer af evaluering

Der kan laves en række vigtige distinktioner i relation til evaluering. Den følgende
liste er på ingen måde udtømmende. Det har ingen betydning, om et af begreberne i
distinktionen er placeret til venstre eller højre.

Tabel 7. Typer af evaluering
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1 Standpunktsevaluering Færdighedsevaluering

2 Norm-relatering (NR) Kriterie-relatering (KR)

3 Mastery-læring Kontinuum

4 Løbende evaluering Punkt-evaluering

5 Formativ evaluering Summativ evaluering



9.3.1 Standpunktsevaluering/færdighedsevaluering
Standpunktsevaluering er evaluering af opnåelsen af bestemte mål – evaluering af det,
der er blevet undervist i. Den relaterer sig derfor til ugens/semestrets arbejde, læ-
rebogen, læreplanen. Standpunktsevaluering er orienteret mod kurset. Den repræ-
senterer et internt perspektiv.
Færdighedsevaluering på den anden side er evaluering af, hvad en person kan gøre/har
viden om i relation til anvendelsen af et fag i den virkelige verden. Den repræsente-
rer et eksternt perspektiv.
Lærere har en naturlig tendens til at være mest interesseret i standpunktsevaluering
for at få feedback på deres undervisning. Arbejdsgivere, uddannelsesadministratorer
og voksne lørnere vil ofte være mere interesseret i færdighedsevaluering: evaluering
af resultater, hvad personen kan gøre nu. Fordelen ved en standpunktsevaluering er,
at den er tæt på lørnerens erfaringer. Fordelen ved en færdighedstilgang er, at den bi-
drager til at se, hvor lørneren står; resultaterne er gennemskuelige.
I en kommunikativ testning i en behovsorienteret undervisnings- og læringskontekst
kan man argumentere for, at distinktionen mellem standpunkt (orienteret mod kur-
sets indhold) og færdighed (orienteret mod et kontinuum af færdigheder i den virke-
lige verden) ideelt set burde være lille. I den udstrækning en standpunktsevaluering
tester praktisk sprogbrug i relevante situationer og sigter efter at tilbyde et afbalan-
ceret billede af en emergerende kompetence, har den en færdighedsvinkel. I den ud-
strækning en færdighedsevaluering består af sproglige og kommunikative opgaver
baseret på en gennemskuelig relevant læreplan, der giver lørnerne lejlighed til at
vise, hvad de har opnået, så indeholder testen et standpunktselement.
Skalaerne for eksemplerne på deskriptorer relaterer sig til færdighedsevaluering: kon-
tinuet af færdigheder i den virkelige verden. Vigtigheden af færdighedstestning som
en forstærkning af læringen bliver diskuteret i Kapitel 6.
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6 Direkte evaluering Indirekte evaluering

7 Performans-evaluering Vidensevaluering

8 Subjektiv evaluering Objektiv evaluering

9 Tjekliste-klassificering Performans-klassificering

10 Impressionistisk bedømmelse Styret bedømmelse

11 Holistisk evaluering Analytisk evaluering

12 Serie-evaluering Kategori-evaluering

13 Andres evaluering Selvevaluering



9.3.2 Norm-relatering (NR)/kriterie-relatering (KR)
Norm-relatering er indplaceringen af lørnerne i rangorden, dvs. evalueringen og ind-
placering af lørnerne i forhold til hiananden (jævnaldrende, klassekammerater osv.).
Kriterie-relatering står i modsætning til norm-relatering, idet lørneren udelukkende
evalueres med hensyn til sine færdigheder inden for et fag, uanset hvilke færdighe-
der hans/hendes jævnaldrende har.
Norm-relatering kan foretages i relation til en klasse (du er nr. 18) eller den demo-
grafiske kohorte (du er nr. 21.567; du er blandt de 14% i toppen) eller gruppen af lør-
nere, der tager en test. I det sidste tilfælde kan rå test-scoringer tilpasses, så de giver
et ”retfærdigt” resultat, ved at plotte fordelingskurven for testresultater på kurven
fra tidligere år for at fastholde en standard og sikre at den samme procentdel af lør-
nere får topkarakter hvert år, uanset testens sværhedsgrad eller elevernes færdighe-
der. En almindelig brug af norm-relateret evaluering er i forbindelse med
indplaceringstest, når der skal dannes klasser.
Kriterie-relatering indebærer kortlægningen af færdighedskontinuet (vertikalt) og vif-
ten af relevante domæner (horisontalt), således at individuelle resultater af en test
kan placeres i relation til det totale felt af kriterier. Dette indebærer (a) definitionen
af de(t) relevante domæne(r), der dækkes af den specifikke test/det specifikke modul,
og (b) identificeringen af ”beståelsespunktet”: de(n) scoring(er) på testen, der vur-
deres at være nødvendig(e) for at opfylde standardsættet af færdigheder.
Skalaerne med eksempler på deskriptorer udgøres af kriterie-beskrivelser for katego-
rier i det deskriptive skema. De Fælles Referenceniveauer præsenterer et sæt af fæl-
les standarder.

9.3.3 Beståelse (KR)/kontinuum KR
Tilgangen til beståelseskriterierelatering er en tilgang, hvor en enkel ”minimums-
kompetencestandard” eller ”beståelsespunkt” bliver fastsat for at inddele lørnerne i
”bestået” og ”ikke-bestået”, uden at der indgår nogen kvalitetsgrad i opnåelsen af
målet.
Kontiuum kriterie-relaterings-tilgangen er en tilgang, hvor en individuel færdighed
relateres til et defineret kontinuum af alle relevante grader af færdigheder inden for
det pågældende område.
Der er rent faktisk mange tilgange til KR, men de fleste af dem kan identificeres som
”beståelses-læring” eller ”kontinuum”-fortolkning. En del forvirring skyldes den fejl-
agtige identificering af kriterie-relatering med beståelses-tilgangen alene. Beståel-
ses-tilgangen er en standspunktstilgang, der er relateret til indholdet i
kurset/modulet. Den lægger mindre vægt på at placere modulet (og dermed stand-
punktet i det) på færdighedskontinuet.
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Alternativet til beståelses-tilgangen er at relatere resultaterne fra hver test til det
relevante færdighedskontinuum, normalt med en række af karakterer. I denne tilgang
er dette kontinuum ”kriteriet”, den eksterne virkelighed, der sikrer, at testresulta-
terne betyder noget. Relateringen til dette eksterne kriterium kan foretages med en
skalær analyse (f.eks. Rasch-modellen) med henblik på at relatere resultater fra alle
testene til hinanden og således indberette resultaterne direkte på en fælles skala.
Referencerammen kan anvendes med en beståelses- eller en kontinuum-tilgang. Den
niveauskala, der bliver anvendt i en kontinuum-tilgang, kan matches med de Fælles
Referenceniveauer; det mål, der skal beherskes i en beståelsestilgang, kan overføres
til det begrebsskema med kategorier og niveauer, der tilbydes af Referencerammen.

9.3.4 Løbende evaluering/fastpunkts-evaluering
Løbende evaluering er lærerens evaluering og muligvis lørnerens egen evaluering af
præstationer i klasseundervisningen, af delopgaver og delprojekter i løbet af kurset.
Den afsluttende karakter afspejler hele kurset/året/semestret.
Punktevaluering finder sted, når der bliver givet karakterer og truffet beslutninger på
grundlag af en eksamination eller en anden form for evaluering, der finder sted på en
bestemt dag, normalt ved slutningen af kurset eller før kurset begynder. Hvad der er
sket forud, er irrelevant; det afgørende er, hvad personen er i stand til nu.
Evaluering betragtes ofte som noget, der ligger uden for kurset, og som finder sted på
bestemte tidspunkter og med henblik på at kunne træffe beslutninger. Løbende eva-
luering indebærer evaluering, der er integreret i kurset, og som på en kumulativ måde
bidrager til evaluering ved slutningen af kurset. Bortset fra retning af hjemmeopgaver
og lejlighedsvise eller regelmæssige korte standpunktsprøver, kan løbende evaluering
tage form af tjeklister/skemaer, der udfyldes af lærere og/eller lørnere; evaluering
gennem en række målrettede kommunikative opgaver; formel evaluering af opgaver,
der tæller med ved den endelige eksamen; og/eller indførelsen af en portfolio med
prøver på lørnerens arbejde, eventuelt fra forskellige trin i udarbejdelsen og/eller på
forskellige trin af kurset.
Begge tilgange har fordele og ulemper. Punktevaluering sikrer, at folk stadig kan gøre
ting, der måske var på læreplanen for to år siden. Men den kan føre til eksamens-
traumer og favoriserer bestemte typer af lørnere. Løbende evaluering gør det i højere
grad muligt at tage hensyn til kreativitet og forskellige styrker, men er meget mere af-
hængig af lærerens evne til at være objektiv. Den kan, hvis den føres ud i det eks-
treme, gøre livet til en evig testning for lørneren og et bureaukratisk mareridt for
læreren.
Tjeklister med beskrivelser af kriterier, der beskriver færdigheder med hensyn til kom-
munikative aktiviteter (Kapitel 4), kan være nyttige til løbende evaluering. Klassifi-
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ceringsskalaer, der er udviklet i relation til deskriptorerne for aspekter af kompetence
(Kapitel 5), kan anvendes til at give karakterer i en fastpunkts-evaluering.

9.3.5 Formativ evaluering/summativ evaluering
Formativ evaluering er en løbende proces med indsamling af informationer om om-
fanget af læring, om styrker og svagheder, som lærerne kan bruge i deres kursusplan-
lægning og i den feedback, de giver lørnerne. Formativ evaluering anvendes ofte i
meget bred betydning til også at omfatte ikke-kvantificerbare informationer fra spør-
geskemaer og konsultationer.
Summativ evaluering opsummerer, hvad der er nået ved slutningen af kurset gennem
en karakter. Den er ikke nødvendigvis en færdighedsevaluering. Faktisk er mange sum-
mative evalueringer norm-relaterede, fastpunkts- standpunktsevalueringer.
Styrken ved formativ evaluering er, at den har til formål at forbedre læringen. Svag-
heden ved formativ evaluering ligger i metaforen feedback. Feedback virker kun, hvis
modtageren er i stand til (a) at lægge mærke til, dvs. er opmærksom, motiveret og
bekendt med den form, hvori informationerne gives, (b) at modtage, dvs. ikke lader
sig oversvømme med informationer, har en måde at fastholde, organisere og person-
liggøre dem på; (c) at fortolke, dvs. har tilstrækkelig forhåndsviden og opmærksom-
hed til at forstå den pågældende pointe og ikke foretager sig noget, der har den
modsatte effekt og (d) at integrere informationerne, dvs. har tid, orientering og re-
levante ressourcer til at reflektere over, integrere og derefter huske de nye informa-
tioner. Dette indebærer selvstyring, hvilket indebærer træning i at blive selvstyrende,
overvågning af ens egen læring og udvikling af måder at reagere på feedback’en på.
En sådan træning af lørneren eller bevidstgørelse er blevet kaldt évaluation forma-
trice. En række forskellige teknikker kan anvendes til denne bevidstgørelse. Et grund-
læggende princip er at sammenligne indtryk (f.eks. hvad man på en tjekliste siger,
man kan) med virkeligheden (f.eks. faktisk at lytte til materiale af den slags, der er
nævnt i tjeklisten, og se om man forstår det). DIALANG relaterer selvevaluering til
testpræstationer på denne måde. En anden vigtig teknik er at diskutere eksempler på
det, man har lavet – både neutrale eksempler og eksempler fra lørnere og opmuntre
dem til at udvikle et personligt metasprog om aspekter af kvalitet. De kan så anvende
dette metasprog til at overvåge deres arbejde med hensyn til styrker og svagheder og
til at formulere en selvstyret læringskontrakt.
De fleste formative eller diagnostiske evalueringer befinder sig på et meget detalje-
ret niveau i forhold til de specifikke sproglige punkter og færdigheder, der lige er ble-
vet undervist i, eller som snart vil blive taget op. Til diagnostiske evalueringer er de
lister med eksponenter, der findes i afsnit 5.2, stadig for generaliserede til at kunne
have praktisk brugsværdi; det er nødvendigt at referere til den bestemte specifikation,
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der var relevant (A2-niveau, B1-niveau osv.). Skemaer bestående af deskriptorer, der
definerer forskellige aspekter af kompetence på forskellige niveauer (Kapitel 4), kan
imidlertid være nyttige til at give formativ feedback på en mundtlig evaluering.
De Fælles Referenceniveauer synes at være mest relevante til summativ evaluering.
Som DIALANG-projektet imidlertid demonstrerer, kan selv feedback fra en summativ
evaluering være diagnostisk og dermed formativ.

9.3.6 Direkte evaluering/indirekte evaluering
Direkte evaluering er evaluering af, hvad kandidaten faktisk gør. For eksempel: en
lille gruppe diskuterer noget, evaluatoren observerer, sammenligner med et skema
med kriterier, sammenholder præstationen med de kategorier i skemaet, der passer
bedst, og giver en evaluering.
Indirekte evaluering på den anden side anvender en test, normalt på papir, som ofte
evaluerer færdigheder, der gør kandidaten i stand til noget.
Direkte evaluering er begrænset til tale, skrive og lytte i interaktion, eftersom man
aldrig kan observere receptiv aktivitet direkte. Læsning f.eks. kan kun evalueres in-
direkte ved at kræve, at lørnerne demonstrerer bevis på forståelse ved at sætte
kryds i nogle felter, gøre sætninger færdige, besvare spørgsmål osv. Lingvistisk
bredde og beherskelse kan enten evalueres direkte ved at bedømme i forhold til kri-
terier eller indirekte ved at tolke og generalisere ud fra besvarelsen af test-spørgs-
mål. En klassisk direkte test er et interview; en klassisk indirekte test er en
cloze-opgave.
Deskriptorer, der definerer forskellige aspekter af kompetence på forskellige trin i Ka-
pitel 5, kan anvendes til at udvikle evalueringskriterier for direkte test. Parametrene
i Kapitel 4 kan gøre udvælgelsen af temaer, tekster og testopgaver til direkte test af
de produktive færdigheder og indirekte test af lytning og læsning bedre funderet. Pa-
rametrene i Kapitel 5 kan desuden gøre identifikationen af, hvilke centrale lingvisti-
ske kompetencer, der skal inkluderes i en indirekte test af sproglig viden, mere
kvalificeret, og pege på hvilke centrale pragmatiske, sociolingvistiske og lingvistiske
kompetencer, der skal fokuseres på i formuleringen af testspørgsmål for item-base-
rede test af de fire færdigheder.

9.3.7 Performansevaluering/vidensevaluering
Performansevaluering kræver, at lørneren giver en prøve på sit sprog i tale eller skrift
i en direkte test.
Vidensevaluering kræver, at lørneren besvarer spørgsmål, som kan bestå af en vifte af
forskellige item-typer, for at vise omfanget af sproglig viden og færdighed.
Desværre kan man aldrig teste kompetencer direkte. Alt, hvad man har at støtte sig
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til, er en række performanser, hvorfra man søger at generalisere om færdighed. Fær-
dighed kan ses som anvendt kompetence. I denne betydning evaluerer alle test derfor
kun performans, selvom man kan prøve at drage slutninger med hensyn til de under-
liggende kompetencer på grundlag af resultaterne.
Et interview kræver imidlertid mere performans end at udfylde huller i sætninger, og
udfyldning af huller kræver igen mere performans end multiple choice. I denne hen-
seende anvendes ordet ”performans” i betydningen produktion af sprog. Men ordet
”performans” anvendes i en mere indskrænket betydning i udtrykket ”performans-
test”. Her går man ud fra, at ordet betyder en relevant performans i en (relativt) au-
tentisk og ofte arbejds- eller studierelateret situation. I en lidt løsere brug af begrebet
’’performansevaluering” kunne mundtlige evalueringsprocedurer siges at være per-
formanstest, i og med at de generaliserer om færdighed ud fra performans i en række
af diskursive stilarter, der anses for at være relevante i læringskonteksten og for lør-
nernes behov. Nogle test kombinerer performansevalueringen med en evaluering af
kendskab til sproget som system; andre gør ikke.
Denne skelnen er meget lig den, der fortages mellem direkte og indirekte test. Refe-
rencerammen kan anvendes på lignende måde. Europarådets specifikationer af for-
skellige niveauer (A2-niveau, B1-niveau, B2-niveau) giver i tilgift passende detaljer
om målsprogsviden i de sprog, som de er udarbejdet til.

9.3.8 Subjektiv evaluering/objektiv evaluering
Subjektiv evaluering er en evaluators bedømmelse. Med dette menes normalt en be-
dømmelse af kvaliteten af performansen.
Objektiv evaluering er evaluering uden det subjektive element. Med dette menes nor-
malt en indirekte test, hvori item kun har ét korrekt svar, f.eks. multiple choice.
Spørgsmålet om subjektivitet/objektivitet er imidlertid væsentligt mere komplekst.
En indirekte test beskrives ofte som en ”objektiv test”, når pointgiveren, der retter
testen, anvender en rettenøgle for at afgøre, om han/hun kan acceptere et svar, og
så tæller antallet af korrekte svar for at få resultatet. Nogle testtyper går et skridt vi-
dere i denne proces ved kun at have ét muligt svar til hvert spørgsmål (e.g. multiple
choice og c-test som blev udviklet fra cloze-test af samme grund), og maskin-point-
givning anvendes ofte for at undgå fejl fra pointgiverens side.
Faktisk er objektivitet i tests beskrevet som ”objektiv” på denne måde noget over-
drevet, eftersom nogen besluttede at begrænse evaluering til teknikker, der gav mere
kontrol over testsituationen (i sig selv en subjektiv beslutning, som andre kan være ue-
nige i). Der var nogen, der så skrev testspecifikationerne, og andre kan have skrevet
item’et som et forsøg på at operationalisere et bestemt punkt i specifikationen. En-
delig var der nogen, der valgte item ud blandt alle andre mulige item til denne test.
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Eftersom alle disse beslutninger indebærer et element af subjektivitet, er det måske
bedre at beskrive sådanne test som objektivt scorede test.
I direkte performans-evaluering bliver karakterer i almindelighed givet på basis af en
bedømmelse. Det betyder, at beslutningen om, hvor godt lørneren klarer sig, er truf-
fet på et subjektivt grundlag med inddragelse af relevante faktorer og med henvis-
ning til alle former for retningslinjer eller kriterier og erfaringer. Fordelen ved en
subjektiv tilgang er, at sprog og kommunikation er meget komplekse, ikke lader sig
atomisere og er større end summen af delene. Det er ofte vanskeligt at afgøre, hvad
et test-item nøjagtigt tester. Derfor er målretning af test-items mod specifikke aspek-
ter af kompetence eller performans langt fra så ligetil, som det lyder.
Men for at være retfærdig bør al evaluering være så objektiv som muligt. Effekten af
de personlige værdidomme, der indgår i subjektive beslutninger om udvælgelsen af
indhold og kvaliteten af performansen, bør så vidt muligt reduceres, især når det dre-
jer sig om summativ evaluering. Det skyldes, at testresultater meget ofte anvendes af
tredjepart til at træffe beslutninger om de evaluerede personers fremtid.
Subjektivitet i evaluering kan reduceres, og validiteten og reliabiliteten dermed for-
øges ved at tage nogle af de følgende skridt:
• udvikle en specifikation af indholdet i evalueringen, for eksempel baseret på en re-
ferenceramme, der er fælles for den pågældende kontekst

• anvende samlede bedømmelser til at udvælge indhold og/eller give point for præ-
stationer

• anvende standardprocedurer, der er styrende for, hvordan evalueringer bør udføres
• give rettenøgler til pointgivning ved indirekte test og basere bedømmelser i direkte
test på specifikke, definerede kriterier

• kræve parallelbedømmelser og/eller vægtning af forskellige faktorer
• iværksætte passende træning i relation til retningslinjer for evaluering
• tjekke kvaliteten af evalueringen (validitet, reliabilitet) ved at analysere evalue-

ringsdata

Som det blev diskuteret i begyndelsen af dette kapitel, er det første skridt i retning
af en reduktion af subjektivitet ved bedømmelser på alle trin i evalueringsprocessen
at opbygge en fælles forståelse af det involverede konstrukt, en fælles reference-
ramme. Referencerammen søger at udgøre et sådant grundlag for specifikation af
indhold og være en kilde til udvikling af specifikke, definerede kriterier for direkte
test.

9.3.9 Klassificering på en skala/klassificering på en tjekliste
Klassificering på en skala: bedømmelse af, at en person befinder sig på et bestemt trin
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eller bånd på en skala, der består af en række af sådanne niveauer eller skalområder.
Klassificering på en tjekliste: bedømmelse af en person i relation til en liste af punk-
ter, der anses for at være relevante for et bestemt niveau eller modul.
I forbindelse med ”klassificering på en skala” ligger vægten på at placere den be-
dømte person på en række skalaområder. Vægten er vertikal: hvor langt kommer
han/hun op ad skalaen? Betydningen af de forskellige skalaområder/niveauer bør gøres
klar gennem skala-deskriptorer. Der kan være flere skalaer for forskellige kategorier,
og disse kan være præsenteret på den samme side som et skema eller over forskellige
sider. Der kan være en definition for hvert skalaområde/niveau eller for skiftevis det
ene og det andet, eller for toppen, bunden eller midten.
Alternativet er en tjekliste, hvor der bliver lagt vægt på at vise, at et relevant område
er blevet dækket, dvs. vægten er horisontal: hvor meget af modulets indhold har
han/hun gennemført med held? Tjeklisten kan præsenteres som et hjul eller i en anden
form. Svaret kan være Ja/Nej. Svaret kan være mere differentieret med en række
trin (f.eks. 0-4), fortrinsvis med trin der er identificeret ved hjælp af etiketter med
definitioner, der forklarer, hvordan etiketterne skal tolkes.
Fordi eksemplerne på deskriptorer konstituerer uafhængige kriterieangivelser, der er
blevet kalibreret til det pågældende niveau, kan de anvendes som en kilde til at pro-
ducere både en tjekliste til et bestemt niveau, som i nogle versioner af Sprogportfo-
lien, og klassificeringsskalaer eller -skemaer, der dækker alle relevante niveauer,
sådan som de er præsenteret i Kapitel 3, til selvevaluering i Tabel 2 og for eksamina-
tor-evaluering i Tabel 3.

9.3.10 Impressionistisk/styret bedømmelse
Impressionistisk bedømmelse: fuldstændig subjektiv bedømmelse, der er foretaget på
grundlag af erfaringer med lørnerens præstation i klassen uden henvisning til speci-
fikke kriterier i relation til en specifik evaluering.
Styret bedømmelse: bedømmelse, hvori den enkelte bedømmers subjektivitet er re-
duceret ved at supplere et indtryk med en bevidst evaluering i relation til specifikke
kriterier.
”Indtryk” anvendes her i betydningen, at læreren alene klassificerer lørneren grund-
lag af sin erfaring med dennes præstationer i klassen, med hjemmearbejde osv. Mange
former for subjektiv klassificering, især dem der anvendes i løbende evaluering, in-
debærer klassificering af et indtryk på grundlag af refleksion eller hukommelse, måske
fokuseret gennem bevidst observation af den pågældende person over en tidsperiode.
En del skolesystemer opererer på dette grundlag.
Begrebet ”styret bedømmelse” anvendes her til at beskrive den situation, hvori ind-
trykket er styret i retning af en overvejet bedømmelse ud fra en evalueringstilgang.
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En sådan tilgang indebærer (a) en evalueringsaktivitet med en eller anden form for
procedure, og/eller (b) et sæt definerede kriterier, hvor der skelnes mellem de for-
skellige scorer eller karakterer, og (c) en eller anden form for standardiseringstræ-
ning. Fordelen ved den styrede tilgang til bedømmelse er, at hvis en fælles
referenceramme for gruppen af de pågældende bedømmere bliver etableret på denne
måde, kan konsistensen i bedømmelser forøges radikalt. Dette er især tilfældet, hvis
der gives ”benchmarks” i form af prøver på performans og faste relateringer til andre
systemer. Vigtigheden af en sådan styring bliver understreget af det forhold, at forsk-
ning inden for en række discipliner gentagne gange har vist, at med utrænede be-
dømmere kan forskelle i bedømmernes strenghed forklare næsten lige så meget af
forskellen i evaluering af lørnere som disses faktiske færdigheder, hvorved resulta-
terne næsten fuldstændig er overladt til tilfældighederne.
Skalaerne med deskriptorer for de fælles referenceniveauer kan udnyttes til at give et
sæt af definerede kriterier, som det er beskrevet i (b) ovenfor, eller til at kortlægge
de standarder, der er repræsenteret af de eksisterende kriterier i form af de fælles ni-
veauer. I fremtiden kan der gives eksempler på præstationer på forskellige fælles re-
ferenceniveauer som en hjælp til standardiseringstræningen.

9.3.11 Holistisk/analytisk
Holistisk evaluering består i at lave en global syntetisk bedømmelse. Forskellige aspek-
ter bliver intuitivt afvejet af bedømmeren.
Analytisk evaluering består i at se på forskellige aspekter hver for sig.
Der er to måder, hvorpå denne skelnen kan foretages: (a) med hensyn til, hvad man ser
efter; (b) med hensyn til, hvordan et skalaområde, en karakter eller en score opnås.
Systemer kombinerer nogle gange en analytisk tilgang på ét niveau med en holistisk til-
gang på et andet.
a) Hvad der skal bedømmes: ved nogle tilgange bedømmes en global kategori som ”at

tale” eller ”interaktion” ved at give én score eller karakter. Andre mere analytiske
fremgangsmåder stiller krav til bedømmeren om at give adskilte resultater af en
række uafhængige aspekter af præstationen. Andre fremgangsmåder igen stiller
krav til bedømmeren om at notere sig et globalt indtryk, analysere ved hjælp af
forskellige kategorier og så komme frem til en overvejet holistisk bedømmelse. For-
delen ved de adskilte kategorier i en analytisk tilgang er, at de opmuntrer bedøm-
meren til at observere omhyggeligt. De giver et metasprog til forhandling mellem
bedømmere og til feedback til lørnerne. Ulempen er, at et væld af dokumentation
peger på, at det ikke er let for bedømmerne at holde kategorierne adskilt fra en ho-
listisk bedømmelse. De bliver også kognitivt overbebyrdet, når de bliver præsente-
ret for mere end fire eller fem kategorier.
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b) Udregne resultatet: nogle tilgange sammenholder på en holistisk måde den obser-
verede præstation med deskriptorer på en karakterskala, som kan være holistisk
(én global skala) eller analytisk (3-6 kategorier i et skema). Sådanne tilgange inde-
bærer ikke nogen form for aritmetik. Resultaterne bliver enten rapporteret som et
enkelt tal eller som et ”telefonnummer” på tværs af kategorier. Andre mere ana-
lytiske tilgange kræver, at der gives en bestemt karakter for en række forskellige
punkter, og at de så lægges sammen til en score, som derefter kan omsættes til en
karakter. Det er karakteristisk for denne tilgang, at kategorierne er afvejet, dvs. at
hver af kategorierne ikke tæller for et lige stort antal point.

Tabel 2 og 3 i Kapitel 3 giver eksempler på henholdsvis selvevaluering og censor-eva-
luering med analytiske kriterie-skalaer (dvs. skemaer) anvendt med en holistisk ka-
raktergivningsstrategi (dvs. sammenhold, hvad du kan udlede af præstationen, med
definitionen og foretag en bedømmelse).

9.3.12 Seriel evaluering/kategori-evaluering
Kategori-evaluering indebærer en enkelt evalueringsopgave (som sagtens kan have
forskellige faser for at generere forskellige diskurser, som det blev diskuteret i afsnit
9.2.1), hvori præstationer bedømmes i relation til kategorierne i et evalueringsskema:
den analytiske tilgang, der blev skitseret i 9.3.11.
Seriel evaluering indebærer en serie af isolerede evalueringsopgaver (ofte rollespil
med andre lørnere eller læreren), som bliver klassificeret med en enkel holistisk ka-
rakter på en identificerbar skala på f.eks. 0-3 eller 1-4.
En seriel evaluering er én måde at klare problemet med en tendens i kategori-eva-
luering til, at resultater fra én kategori har indflydelse på resultaterne i en anden. På
de lavere niveauer tenderer vægten til at ligge på gennemførelse af en opgave, målet
er at udfylde en tjekliste over, hvad lørneren kan gøre på grundlag af lærerens/lør-
nerens evaluering af de faktiske præstationer snarere end et enkelt indtryk. På højere
niveauer kan opgaver udformes med henblik på at vise bestemte aspekter af færdig-
hed i præstationen. Resultaterne bliver givet som en profil.
Skalaerne for forskellige kategorier af sprogkompetence sammen med teksten i Kapi-
tel 5 giver en kilde til udvikling af kriterier for en kategori-evaluering. Eftersom be-
dømmere kun kan håndtere et lille antal kategorier, må der laves kompromiser
undervejs i processen. Udarbejdelsen af relevante typer af kommunikative aktiviteter
i afsnit 4.4 og listen over forskellige typer af funktionel kompetence, der blev skitse-
ret i afsnit 5.2.3.2, kan kvalificere identifikationen af passende opgaver for en seriel
evaluering.
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9.3.13 Andres evaluering/selvevaluering
Andres evaluering: bedømmelser der gives af lærer eller censor.
Selvevaluering: bedømmelse af ens egen færdighed.
Lørnerne kan inddrages i mange af de evalueringsteknikker, der er skitseret ovenfor.
Forskning peger på, at forudsat der ikke er tale om en høj risiko (f.eks. om man bli-
ver eller ikke bliver godkendt til et kursus), kan selvevaluering være et effektivt sup-
plement til test og lærerens evaluering. Korrektheden ved selvevaluering stiger, (a) når
evalueringen sker i relation til klare deskriptorer, der definerer færdighedsstandar-
der, og/eller (b) når evaluering relateres til en specifik erfaring. Denne erfaring kan i
sig selv endog være en test-aktivitet. Den bliver sandsynligvis også mere præcis, når
lørnerne modtager nogen træning. En sådan struktureret selvevaluering kan korrelere
med lærernes evalueringer og test i lighed med den korrelation (niveau for samstem-
mende validitet), der almindeligvis bliver udvekslet mellem lærerne selv, mellem test
og mellem lærerens evaluering og test.
Det største potentiale i selvevaluering ligger imidlertid i dens anvendelse som et red-
skab for motivation og bevidstgørelse: hjælpe lørnerne med at værdsætte deres egne
styrker, erkende deres svagheder og gøre deres læring mere målrettet.
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Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• hvilke af ovenstående typer af evaluering, der er:

• mest relevante for lørnerens behov i deres system
• mest passende og gennemførlige i den pædagogiske kultur i systemet
• mest givende med hensyn til lærerudvikling gennem ”washback”-effekt

• den måde, hvorpå standpunktsevaluering (skoleorienteret; læringsorienteret) og
færdighedsevaluering (virkelighedsorienteret; resultatorienteret) bliver afba-
lanceret og komplementeret i deres system, og i hvilken grad kommunikativ per-
formans såvel som sproglig viden bliver evalueret

• i hvilken grad resultaterne af læring bliver evalueret i relation til definerede
standarder og kriterier (kriterie-relatering), og i hvilken grad karakterer og eva-
lueringer gives på grundlag af den klasse, lørnerne er i (norm-relatering).

• i hvilken grad lærerne bliver:
• orienteret om standarder (f.eks. fælles deskriptorer, eksempler på præstationer)
• opmuntret til at blive bevidste om en vifte af evalueringsteknikker
• trænet i teknikker og tolkninger



Selvevaluering og censorversioner af karaktergivningsskemaer bliver præsenteret i
Tabel 2 og i tabel 3 i Kapitel 3. Den mest slående skelnen mellem de to – bortset fra
det rent overfladiske i formuleringer som Jeg kan gøre…eller Kan gøre…er, at hvor
Tabel 2 fokuserer på kommunikative aktiviteter, der fokuserer Tabel 3 på iboende
aspekter af kompetence, der er tydelige i al mundtlig performans. Man kan imidlertid
let forestille sig en let forsimplet selvevalueringsudgave af Tabel 3. Erfaringer tyder
på, at i det mindste voksne lørnere er i stand til at foretage kvalitative bedømmelser
af deres kompetencer.

9.4 Gennemførlig evaluering og et metasystem

De skalaer, der er indflettet i Kapitel 4 og 5, præsenterer et eksempel på et sæt af ka-
tegorier, der er relateret til – men forenklede udgaver af – den mere omfattende de-
skriptive plan, der blev præsenteret i teksten i Kapitel 4 og 5. Det er ikke meningen,
at alle – i en praktisk evalueringstilgang – skal bruge alle skalaer på alle niveauer. Be-
dømmere finder det vanskeligt at håndtere et stort antal kategorier, og dertil kommer,
at hele viften af de præsenterede niveauer måske ikke passer ind i den pågældende
kontekst. Skalasættet er snarere tænkt som et opslagsværkstøj.
Hvilken tilgang man end vælger, så er der behov for, at ethvert praktisk evaluerings-
system reducerer antallet af mulige kategorier til et gennemførligt antal. Den almin-
delige erfaring er, at mere end fire eller fem kategorier forårsage en tiltagende
kognitiv overbelastning, og at syv kategorier psykologisk set udgør overgrænsen. Der-
for må der foretages nogle valg. Hvis interaktionsstrategier i relation til mundtlig eva-
luering opfattes som et kvalitativt aspekt af kommunikation, der er relevant i en
evaluering af mundtlig kommunikation, så indeholder de eksemplificerende skalaer
tolv kvalitative kategorier for mundtlig evaluering:
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• i hvilken grad det er ønskeligt og muligt at udvikle en integreret tilgang til lø-
bende evaluering af skolearbejde og punktevaluering i relation til relaterede
standarder og kriteriedefinitioner

• i hvilken grad det er ønskeligt og muligt at inddrage lørnerne i selvevaluering i
relation til definerede deskriptorer for opgaver og aspekter af færdighed på for-
skellige niveauer og oprationalisering af disse deskriptorer i – for eksempel – se-
riel evaluering

• relevansen af de specifikationer og skalaer, der er givet i Referencerammen, for
deres kontekst, og den måde hvorpå de kunne komplementeres og udvikles.



Turtagningsstrategier
Samarbejdsstrategier
Bede om afklaring
Flydende sprog
Fleksibilitet
Kohærens
Tematisk udvikling
Præcision
Sociolingvistisk kompetence
Generelt sprogligt omfang
Omfang af ordforråd
Grammatisk korrekthed
Beherskelse af ordforråd
Beherskelse af fonologi

Det er indlysende, at mens deskriptorer for mange af disse træk muligvis kunne in-
kluderes i en generel tjekliste, så er tolv kategorier alt for mange til en evaluering af
en hvilken som helst præstation. I enhver praktisk sammenhæng vil tilgangen til en
sådan liste af kategorier være selektiv. Der er træk, der skal forbindes, omdøbes og
reduceres til et mindre sæt af evalueringskriterier, der passer til de pågældende lør-
nernes behov, til kravene i den pågældende evalueringsopgave og til stilen i den på-
gældende pædagogiske kultur. De kriterier, der kommer ud af det, kan være vægtet
ligeligt, eller alternativt kan visse faktorer, der opfattes som mere afgørende for den
foreliggende opgave, vægtes højere.
De følgende fire eksempler viser måder, hvorpå dette kan gøres. De første tre eksem-
pler er korte noter om den måde, kategorier anvendes på som testkriterier i eksiste-
rende evalueringstilgange. Det fjerde eksempel viser, hvordan deskriptorer i skalaer i
referencerammen blev smeltet sammen og omformuleret med henblik på at give et
evalueringsskema til et bestemt formål og til en bestemt lejlighed.

Eksempel 1:
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), Paper 5: Criteria for assessment
(1991):
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Test-kriterier Eksemplificerende
skalaer

Andre kategorier

Flydende sprog Flydende sprog



Note om andre kategorier: I de eksemplificerende skalaer findes der beskrivelser af,
hvor vellykket gennemførelsen af opgaven er i relation til den slags aktiviteter, det dre-
jer sig om under Kommunikative Aktiviteter. Omfang og lethed ved bidrag til samta-
len er inkluderet under Flydende sprog. Et forsøg på at skrive og kalibrere deskriptorer
for Behov for støtte fra samtalepartner, som skulle inkluderes i det eksemplificerende
sæt af skalaer, mislykkedes.

Eksempel 2:
International Certificate Conference (ICC): Certificate in English for Business Purposes,
Test 2: Business Conversation (1987)
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Korrekthed og omfang Generelt omfang
Omfang af ordforråd
Grammatisk korrekthed
Beherskelse af ordforråd

Udtale Fonologisk beherskelse

Opgaveudførelse Kohærens
Sociolingvistisk tilpasning

Hvor vellykket gennemfø-
relsen af opgaven er
Behov for støtte fra sam-
talepartner

Interaktiv kommunikation Turtagningsstrategier
Samarbejdsstrategier
Tematisk udvikling

Omfanget af og letheden
ved fastholdelse af sit bi-
drag til samtalen

Test-kriterier Eksemplificerende
skalaer

Andre kategorier

Skala 1 (ikke navngivet) Sociolingvistisk tilpasning
Grammatisk korrekthed
Beherskelse af ordforråd

Hvor vellykket gennemfø-
relsen af opgaven er

Skala 2 (Brug af diskurs-
træk til at initiere og
vedligeholde forløbet i en
samtale

Turtagningsstrategier
Samarbejdsstrategier
Sociolingvistisk tilpasning



Eksempel 3:
Eurocentres – Small Group Interaction Assessment (RADIO) (1987)

Eksempel 4:
Swiss National Research Council: Assessment of Video Performances
Kontekst: De eksemplificerende deskriptorer blev skaleret i et forskningsprojekt i
Schweiz, som det er forklaret i Bilag A. Ved slutningen af projektet blev lærere, der
havde deltaget, inviteret til en konference for at præsentere resultaterne og søsætte
eksperimenter i Schweiz med Den Europæiske Sprogportfolio. På konferencen var to
af diskussionsemnerne (a) behovet for at relatere løbende evaluering og selvevalue-
ringstjeklister til en generel referenceramme, og (b) måder hvorpå deskriptorerne,
der blev skaleret i projektet, kunne udnyttes på forskellig måder i evaluering. Som en
del af denne diskussionsproces blev videooptagelser af nogle af lærerne i undersøgel-
sen bedømt i forhold til evalueringsskemaet i Tabel 3 i Kapitel 3. Det præsenterer et
udvalg af eksemplificerende deskriptorer i en sammensmeltet, redigeret form.
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Test-kriterier Eksemplificerende
skalaer

Andre kategorier

Omfang Generelt omfang
Omfang af ordforråd

Korrekthed Grammatisk korrekthed
Beherskelse af ordforråd
Sociolingvistisk tilpasning

Gennemførelse Flydende sprog
Fonologisk beherskelse

Interaktion Turtagningsstrategier
Samarbejdsstrategier

Test-kriterier Eksemplificerende
skalaer

Andre kategorier

Omfang Generelt omfang
Omfang af ordforråd

Korrekthed Grammatisk korrekthed
Beherskelse af ordforråd



Forskellige systemer med forskellige lørnere i forskellige kontekster forenkler, ud-
vælger og kombinerer træk på forskellige måder til forskellige slags evalueringer. I
stedet for at være for lang er listen med 12 kategorier nok snarere ude af stand til at
imødekomme alle de varianter, som folk vælger, og den skulle udvides for at være helt
udtømmende.
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Flydende sprog Flydende sprog

Interaktion Global interaktion
Turtagning
Samarbejde

Kohærens Kohærens

Brugere af Referencerammen kan overveje og – hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• den måde, hvorpå teoretiske kategorier bliver forenklet til operationelle tilgange

i deres system;
• hvorvidt de vigtigste faktorer, der bliver anvendt som evalueringskriterier i

deres system, kan indplaceres i det sæt af kategorier, der bliver præsenteret i
Kapitel 5, og for hvilken der gives prøver på skalaer i Appendikset, for så vidt
som de bliver yderligere udviklet, så de kan tage højde for specifikke brugsdo-
mæner.
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Appendiks A: Udvikling af deskriptorer
for sprogfærdighed

Dette appendiks diskuterer tekniske aspekter i forbindelse med beskrivelsen af ni-
veauer for opnåelse af sprogfærdighed. Der bliver diskuteret kriterier for formulerin-
gen af deskriptorer. Dernæst bliver metodologier for udvikling af skalaer oplistet, og
der gives en kommenteret bibliografi.

Formulering af deskriptorer

Erfaringer med skalering inden for sprogtestning, teorier om skalering inden for det
bredere felt anvendt psykologi samt lærernes præferencer, når de indgår i konsulta-
tionsprocesser (f.eks. trininddelte målsystemer i UK, schweizisk projekt) angiver føl-
gende retningslinjer for udviklingen af deskriptorer:
Positivitet: Det er et fællestræk ved evaluator-orienterede færdighedsskalaer og ek-
samensvurderingsskalaer til formulering af punkter på lavere niveauer, at de bliver
negativt formuleret. Det er vanskeligere at give en formulering af færdighed på lavere
niveauer i form af, hvad lørneren kan end af, hvad han han/hun ikke kan gøre. Men hvis
færdighedsniveauer skal tjene som mål i stedet for bare at være et instrument til at
screene kandidaterne med, så er det ønskeligt med positive formuleringer. Det er nogle
gange muligt at formulere den samme pointe enten positivt eller negativt, f.eks. i for-
bindelse med sproglig spændvidde (se Tabel A1).
En yderligere komplikation i forbindelse med undgåelsen af negative formuleringer er,
at der er nogle træk ved kommunikativ sprogfærdighed, der ikke er additive. Jo min-
dre, jo bedre. Det mest indlysende eksempel er det, som nogle gange kaldes Uaf-
hængighed, dvs. lørnerens afhængighed af (a) samtalepartnerens tilpasning af sit
sprog, (b) muligheden for at bede om afklaring, (c) muligheden for at få hjælp til at
formulere det, som man ønsker at sige. Disse pointer kan ofte behandles som betin-
gelser, der er knyttet til positivt formulerede deskriptorer. f.eks.

• Kan i almindelighed forstå tydelig standard talesprog om velkendte emner, der er
henvendt til ham/hende forudsat, at han/hun ind imellem kan bede om at få det
sagte gentaget eller omformuleret.

• Kan forstå det, som bliver sagt tydeligt, langsomt og direkte til ham/hende i enkel
hverdagssamtale; kan komme til at forstå det sagte, hvis den talende anstrenger sig
for det.

Eller:
Kan interagere med rimelig lethed i strukturerede situationer og korte samtaler, for-
udsat at den anden person hjælper, hvis det er nødvendigt.
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Bestemthed: Deskriptorer bør beskrive konkrete opgaver og/eller konkrete grader af
færdighed i at løse en opgave. Der er to pointer her. For et første bør deskriptorerne
undgå at være vage som f.eks. ”Kan bruge et række passende strategier”. Hvad menes
der med strategi? Passende i forhold til hvad? Hvordan skal vi tolke ”en række”? Pro-
blemet med vage deskriptorer er, at de kan lyde ganske fine, mens den tilsyneladende
lethed, hvormed de accepteres, kan tilsløre, at alle fortolker dem forskelligt. For det
andet har det siden 1940’erne været et princip, at en skelnen mellem trin på en skala
ikke bør være afhængig af, at bestemmelser som ”nogle” eller ”nogle få” udskiftes
med ”mange” og ”de fleste”, eller ved at udskifte ”temmelig bredt” med ”meget
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Positiv Negativ

• har et repertoire af grundlæggende
sprog og strategier, som sætter
ham/hende i stand til at klare forudsi-
gelige hverdagssituationer. (Eurocen-
tres Level 3: certificate)

• grundlæggende repertoire af sprog og
strategier, der er tilstrækkeligt til de
fleste behov i hverdagen, men som ge-
nerelt kræver indgåelse af kompromis-
ser om budskabet og en leden efter
ord. (Eurocentres Level 3: assessor grid)

• har et begrænset sprogligt repertoire,
der kræver konstante omformuleringer
og en leden efter ord. (ESU Level 3)

• begrænset sprogfærdighed forårsager
hyppige sammenbrud og misforståelser
i ikke-rutineprægede situationer. (Fin-
nish Level 2)

• kommunikationen bryder sammen, da
de sproglige begrænsninger forstyrrer
det budskab, han/hun ønsker at kom-
munikere. (ESU Level 3)

• ordforrådet er koncentreret om områ-
der som basale genstande, steder og de
mest almindelige betegnelser for fami-
liemedlemmer. (ACTFL Novice)

• har kun et begrænset ordforråd. (Dutch
Level 1)

• et begrænset forråd af ord og udtryk
forhindrer kommunikationen af tanker
og idéer. (Gothenburg U)

• producerer og genkender et sæt af ord
og korte ytringer, der er lært udenad.
(Trim 1978 Level 1)

• kan kun formulere formulaiske ytringer,
lister og opregninger. (ACTFL Novice)

• kan producere korte udtryk fra hver-
dagslivet med henblik på at tilfreds-
stille enkle behov af konkret art (inden
for områder som hilsner, informationer
osv.). (Elviri Level 1 1986)

• har kun det mest basale sproglige re-
pertoire med begrænsede eller ingen
tegn på beherskelse af funktionelt
sprog. (ESU Level 1)



bredt”, eller ”nogenlunde” med ”godt”. Distinktionerne bør være reelle, ikke bare
ord-gymnastik, og det kan betyde, at der opstår huller, hvor man ikke kan foretage en
meningsfuld, konkret skelnen.
Klarhed: Deskriptorer bør være gennemskuelige, ikke udtryk for en bestemt jargon.
Bortset fra at en bestemt jargon kan udgøre en barriere for forståelse, er det også
sådan, at når en tilsyneladende rammende deskriptor bliver renset for jargon, kan den
vise sig at sige meget lidt. Desuden bør deskriptorer være skrevet med brug af en
enkel syntaks, der har en eksplicit, logisk struktur.
Korthed: Én skole forbindes med holistiske skalaer, især dem der anvendes i USA og
Australien. Her prøver man at producere længere afsnit, som på en forståelig måde
dækker, hvad man føler er de vigtigste træk. Sådanne skalaer opnår ”bestemthed”
gennem en meget omfattende oplistning, der har til hensigt at give et detaljeret por-
træt af, hvad evaluatorer kan genkende som typiske lørnere på et bestemt niveau, og
der er derfor tale om meget tætte kilder til beskrivelse. Der er imidlertid to ulemper
ved sådan en tilgang. For det første er der ikke nogen enkeltperson, der er ”typisk”.
Detaljerede træk forekommer sammen på forskellige måder. For det andet kan man
ikke realistisk set henvise til en deskriptor, der er længere end to sætninger i løbet af
den samme evalueringsproces. Lærere synes altid at foretrække korte deskriptorer. I
det projekt hvor de eksemplificerende deskriptorer blev produceret, var lærerne til-
bøjelige til at afvise eller opsplitte deskriptorer, der var længere end 25 ord (cirka to
normallinjer)
Uafhængighed: Der to yderligere fordele ved korte deskriptorer. For det første er
det mere sandsynligt, at de beskriver en adfærd, om hvilken man kan sige: ”Ja,
denne person kan gøre dette.” Som følge heraf kan kortere, konkrete deskriptorer
anvendes som uafhængige kriterier i tjeklister eller spørgeskemaer i forbindelse med
læreres løbende evaluering og/eller selv-evaluering. Denne form for uafhængig in-
tegritet er et signal om at deskriptoren kan tjene som et mål i stedet for kun at give
mening i forbindelse med formuleringen af andre deskriptorer på skalaen. Dette kan
åbne for en række muligheder for udnyttelse i forskellige former for evaluering (se
Kapitel 9).
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Brugere af Referencerammen kan overveje – og hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• Hvilke af de oplistede kriterier, der er de mest relevante, og hvilke andre krite-

rier der eksplicit eller implicit bliver anvendt i deres sammenhæng;
• I hvilken udstrækning det er ønskeligt og rimeligt, at formuleringer i deres system

lever op til kriterier som dem, der en opregnet.



Metodologier til udvikling af skalaer

Eksistensen af en serie af niveauer forudsætter, at visse ting kan placeres på ét niveau
frem for et andet, og at beskrivelsen af en bestemt grad af færdighed hører hjemme
på ét niveau og ikke et andet. Dette indebærer en form for skalering, som anvendes
på en ensartet måde.
Der er flere forskellige måder, hvorpå beskrivelser af sprogfærdighed kan henføres til
forskellige niveauer. De tilgængelige metoder kan opstilles i tre grupper: intuitive me-
toder, kvalitative metoder og kvantitative metoder. De fleste eksisterende skalaer for
sprogfærdighed og andre sæt af niveauer er blevet udviklet ved brug af én af de tre
intuitive metoder i den første gruppe. De bedste tilgange kombinerer alle tre tilgange
i en supplerende kumulativ proces. Kvalitative metoder kræver en intuitiv forbere-
delse og udvælgelse af materiale og en intuitiv tolkning af resultaterne. Kvantitative
metoder bør kvantificere kvalitativt præ-testede materialer, og kræver intuitiv tolk-
ning af resultaterne. Derfor blev der i udviklingen af Fælles Referenceniveauer an-
vendt en kombination af intuitive, kvalitative og kvantitative tilgange.
Hvis der anvendes kvalitative og kvantitative metoder, er der to mulige udgangspunk-
ter: deskriptorer eller eksempler på performans.
Udgangspunkt i deskriptorer: Ét muligt udgangspunkt er at overveje, hvad man øn-
sker at beskrive, og så skrive, samle og redigere udkast til deskriptorer for de pågæl-
dende kategorier som input til en kvalitativ fase. Metode 4 og 9, den første og den
sidste i den kvalitative gruppe nedenfor, er eksempler på denne tilgang. Den er sær-
ligt velegnet til udvikling af deskriptorer for læreplans-relaterede kategorier som kom-
munikative sprogaktiviteter, men kan også anvendes til at udvikle deskriptorer for
aspekter af kompetence. Fordelen ved at begynde med kategorier og deskriptorer er,
at man kan definere en teoretisk afbalanceret dækning.
Udgangspunkt i eksempler på performans. Alternativet til at tage udgangspunkt i
deskriptorer, hvilket kun kan anvendes til at udvikle deskriptorer til evaluering af per-
formans, er at begynde med repræsentative eksempler på performans. Her kan man
spørge repræsentative evaluatorer, hvad de ser, når de arbejder med eksempler (kva-
litativ). Metode 5-8 er varianter af denne idé. Alternativt kan man nøjes med at bede
evaluatorerne om at vurdere eksemplerne og så anvende en passende statistisk teknik
til at identificere, hvilke centrale træk, der faktisk er drivkraften i evaluatorernes
beslutninger (kvantitativ). Metode 10 og 11 er eksempler på denne tilgang. Fordelen
ved at analysere eksempler på performans er, at man kan nå frem til meget konkrete
beskrivelser baseret på data.
Den sidste metode, nr. 12, er den eneste, der rent faktisk skalerer deskriptorerne i ma-
tematisk betydning. Det var denne metode, der blev anvendt til at udvikle de Fælles
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Referenceniveauer og de eksemplificerende deskriptorer efter Metode 2 (intuitiv) og
Metode 8 og 9 (kvalitativ). Den samme statistiske teknik kan imidlertid også anvendes
efter udviklingen af skalaen med henblik på at efterprøve brugen af skalaen i praksis
og identificere behovene for revidering.

Intuitive metoder:
Disse metoder kræver ikke en struktureret indsamling af data, men blot en principiel
tolkning af erfaringerne.
Nr. 1 Ekspert: Én bliver bedt om at skrive skalaen, hvilket de kan gøre ved at kon-

sultere eksisterende skalaer, læreplansdokumenter og andet relevant kilde-
materiale, måske efter først at have foretaget en behovsanalyse af den
pågældende målgruppe. de kan så lave en pilotudgave af skalaen og revidere
den, eventuelt ved at bruge informanter.

Nr. 2 Udvalg: Det samme som ved ”ekspert”, men nu med inddragelse af en lille ud-
viklingsgruppe og med en større gruppe som konsulenter. Udkastene bliver
kommenteret af konsulenterne. Konsulenterne kan arbejde intuitivt på grund-
lag af deres erfaringer og/eller på grundlag af sammenligninger af lørnere
eller eksempler på performans. Svaghederne ved læreplansskalaer for mo-
derne sprogundervisning i secondary school produceret af udvalg i UK og Au-
stralien bliver diskuteret af Gipps (1994) og Scarino (1996; 1997).

Nr. 3 Erfaringsbaseret: Det samme som ved ”udvalg”, men processen strækker sig
over lang tid inden for en institution og/eller en særlig evalueringskontekst,
og der udvikler sig en konsensus. En kernegruppe af personer når frem til en
fælles forståelse af niveauerne og kriterierne. Dette kan følges op med sy-
stematisk afprøvning og feedback med henblik på at finpudse formulerin-
gerne. Grupper af evaluatorer kan diskutere performanser i relation til
definitionerne og definitionerne i relation til eksempler på performans. Det er
den måde færdighedsskalaer traditionelt er blevet udviklet på (Wilds 1975; In-
gram 1985; Liskin-Gasparro 1984; Lowe 1985, 1986).

Kvalitative metoder:
Disse metoder omfatter alle små workshops med grupper af informanter og en kvali-
tativ i stedet for en statistisk fortolkning af de indhentede informationer.
Nr. 4 Nøglebegreber: formulering: Når der først findes et udkast til en skala, be-

står en simpel teknik i at dele skalaen op og bede informanter, der er typiske
for de personer, der vil anvende skalaen, om (a) at sætte definitionerne i den
rækkefølge, de mener er den rigtige, (b) at forklare, hvorfor de mener, det
er den rigtige rækkefølge, og derefter – når forskellen mellem deres forslag
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til rækkefølge og den rækkefølge, der blev opstillet er blevet afsløret – c) at
identificere, hvilke hovedpunkter, der var en hjælp for dem eller forvirrede
dem. En forfining af metoden består i nogle gange at fjerne et niveau og der-
med give informanterne en yderligere opgave, som består i at identificere,
hvor hullet mellem to niveauer angiver, at der mangler et niveau mellem dem.
Eurocentres’ certificerings-skalaer blev udviklet på denne måde.

Nr. 5 Nøglebegreber: præstationer: Deskriptorer bliver tilpasset typiske præsta-
tioner på de pågældende bånd-niveauer for at sikre, at der er sammenhæng
mellem det, der bliver beskrevet og det, der sker. Nogle af Cambridge eksa-
mensvejledningerne hjælper lærerne gennem denne proces ved at sammen-
ligne formuleringer på skalaerne med karakterer, der er blevet givet for
bestemte eksamensopgaver. IELTS- (International English Language Testing Sy-
stem) deskriptorerne blev udviklet ved at bede grupper af erfarne bedøm-
mere om at identificere ”nøgleeksempler på eksamensopgaver” på hvert
niveau og derefter blive enige om ”nøgletrækkene” ved hver eksamensop-
gave. Træk som man følte var karakteristiske for forskellige niveauer bliver så
identificeret gennem diskussion og indarbejdet i deskriptorerne (Alderson
1991; Shohamy et al. 1992).

Nr. 6 Hovedtræk: Præstationer (normalt skriftlige) bliver sorteret af individuelle
informanter i rangorden. En fælles rangorden bliver derefter forhandlet. Prin-
cipperne for sorteringen af eksamensopgaver bliver derefter identificeret og
beskrevet på hvert niveau – hvor man sørger for at fremhæve træk, der er
iøjnefaldende på et bestemt niveau. Hvad det er blevet beskrevet, er det
træk (karakteristikum, konstrukt), som afgør rangordenen (Mullis 1980). En
almindelig variant er at sortere i en bestemt antal bunker i stedet for i en
rangorden. Der findes også en interessant multidimensionel variant af den
klassiske tilgang. I denne version bestemmer man først gennem identifikation
af nøgletræk (Nr. 5 ovenfor), hvad de mest betydningsfulde træk er. Derefter
sorterer man eksemplerne efter hver enkelt træk for sig. Til slut har man en
analytisk skala med mange træk i stedet for en holistisk skala med et hoved-
træk.

Nr. 7 Binære beslutninger: En anden variant af hovedtræks-metoden er først at
sortere repræsentative eksempler i bunker efter niveau. Derefter identifice-
rer man i en diskussion, der fokuserer på grænserne mellem niveauerne, ho-
vedtræk (som i Nr. 5 ovenfor). Det pågældende træk bliver imidlertid derefter
formuleret som et kort kriterie-spørgsmål med et Ja/Nej-svar. Der bliver så-
ledes opbygget et træ af binære valg. Dette tilbyder evaluatoren en algo-
ritme af beslutninger, som man kan følge (Upshur & Turner 1995).
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Nr. 8 Sammenlignende bedømmelser: Grupper diskuterer par af præstationer og
angiver, hvilken af to der er den bedste – og hvorfor. På denne måde bliver de
kategorier, der bliver anvendt af bedømmerne, identificeret på samme måde
som de iøjnefaldende træk, der er på spil på hvert niveau. Disse træk kan så
formuleres som deskriptorer (Politt & Murray 1996).

Nr. 9 Sorteringsopgaver: Så snart der findes deskriptorer, kan informanterne blive
bedt om at sortere dem i bunker efter kategorier, som det er meningen de
skal beskrive, og/eller efter niveau. Informanterne kan også blive bedt om at
kommentere, redigere/forbedre og/eller afvise deskriptorer og identificere,
hvilke der er specielt klare, nyttige, relevante osv. Den samlede pulje, som lå
til grund for sættet af eksemplificerende skaler, blev udviklet og redigeret på
denne måde (Smith & Kendall 1963; North 1996/2000).

Kvantitative metoder:
Disse metoder indebærer en betragtelig mængde statistisk analyse og omhyggelig for-
tolkning af resultaterne.
Nr. 10 Diskriminantanalyse: Først bliver et sæt af eksempler på præstationer, som

allerede er blevet klassificeret (gerne af et team), underkastet en detaljeret
diskursanalyse. Denne kvalitative analyse identificerer og tæller forekomsten
af forskellige kvalitative træk. Derefter foretages en gentagen regression for
at bestemme, hvilke af de identificerede træk der tilsyneladende har været
afgørende for afgørelsen af evaluatorernes klassificering. Disse nøgletræk bli-
ver så indarbejdet i formuleringen af deskriptorer for hvert niveau (Fulcher
1996).

Nr. 11 Multidimensionel skalering: Til trods for sit navn er dette en deskriptiv tek-
nik til identifikation af nøgletræk og forbindelsen mellem dem. Præstationer
bliver klassificeret med en skala bestående af flere kategorier. Resultatet af
denne analyseteknik viser, hvilke kategorier, der faktisk var afgørende for af-
gørelsen af niveau og giver et diagram, der kortlægger hvor nære eller fjerne
forskellige kategorier er i forhold til hinanden. Der er således tale om en
forskningsteknik til identifikation og validering ad iøjnefaldende kriterier
(Chaloub-Deville 1995).

Nr. 12 Item-responsteori (IRT) eller ”latente træk”-analyse: IRT tilbyder en familie
af målings- eller skaleringsmodeller. Den mest enkle og solide er Rasch-mo-
dellen, der er opkaldt efter Georg Rasch, den danske matematiker. IRT er en
udvikling af sandsynlighedsteorien og anvendes hovedsageligt til at afgøre
sværhedsgraden af individuelle test-items i en item-bank. Hvis man er vide-
rekommen, er ens chancer for svare på et elementært spørgsmål meget høje;
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hvis man er begynder, er chancerne for at svare på et avanceret spørgsmål
meget lave. Denne enkle kendsgerning udvikles til en skaleringsmetodologi
ved hjælp af Rasch-modellen, som kan anvendes til at kalibrere items til
samme skala. En videreudvikling af denne tilgang gør det muligt at anvende
den til at skalere deskriptorer for kommunikative færdigheder såvel som tests-
items.
I Rasch-analysen kan forskellige test eller spørgeskemaer udformes til en over-
lappende kæde ved at anvende ”anker-items”, som er fælles for former, der
ligger ved siden af hinanden. I diagrammet nedenfor er anker-item’erne far-
vet grå. På denne måde kan former målrettes mod bestemte grupper af lør-
nere og samtidig være forbundet i en fælles skala. Man må imidlertid være
forsigtig i denne proces, eftersom modellen forvrænger resultater fra de høje
scorer og de lave scorer i hver form.

Fordelen ved en Rasch-analyse er, at den kan give en eksempel-fri og skala-
fri måling, det vil sige en skalering, der er uafhængig af de eksempler og de
test/spørgeskemaer, der bliver brugt i analysen. Man får skalaværdier, som
forbliver konstante til fremtidige grupper, forudsat at de fremtidige personer
kan opfattes som nye grupper inden for den samme statistiske population. Sy-
stematiske skift i værdier over tid (f.eks. på grund af ændringer i læreplaner
eller evaluator-uddannelse) kan der kvantificeres og justeres for. Systematisk
variation mellem typer af lørnere eller evaluatorer kan der kvantificeres eller
justeres for (Wright & Masters 1982; Lincare 1989).

Rasch-analysen kan anvendes til skala-deskriptorer på en række måde:
a) Data fra de kvalitative teknikker Nr. 6, 7 eller 8 kan placeres på en arit-

metisk skala med Rasch.
b) Test kan blive omhyggeligt udviklet til at operationalisere færdigheds-

deskriptorer i bestemte test-items. Disse test-items kan derefter ska-
leres med Rasch, og deres skalaværdier kan antages at angive
deskriptorernes relative vanskelighed (Brown et al 1992; Carroll 1993;
Masters 1994; Kirsch 1995; Kirsch & Mosenthal 1995).

c) Deskriptorer kan anvendes som spørgeskema-items til lærerevaluering
af lørnere (Kan he/hun gøre X?). På denne måde kan deskriptorerne ka-
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libreres direkte på en aritmetisk skala, på samme måde som test-items
bliver skaleret i item-banker.

d) Deskriptor-skalaerne i Kapitel 3, 4 og 5 blev udviklet på denne måde.
Alle de tre projekter, der er beskrevet i Appendiks B, C og D, brugte
Rasch-metodologien til at skalere deskriptorer og til at ækvivalere de
deskriptor-skalaer, der kom ud af det, til hinanden.
Ud over at være nyttig i udviklingen af en skala, kan Rasch også anven-
des til at analysere den måde, båndene på en evalueringsskala faktisk
anvendes på. Dette kan bidrage til at henlede opmærksomheden på løse
formuleringer, ”underforbrug” af et bånd eller ”overforbrug” af et bånd
og gøre revisioner mere kvalificerede (Davidson 1992; Milanovic et al.
1996; Stansfield & Kenyon 1996; Tyndall & Kenyon 1996).

Udvalgt kommenteret bibliografi: skalering af sprogfærdighed
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Brugere af Referencerammen kan overveje – og hvor det passer ind i sammenhæn-
gen – formulere:
• den udstrækning hvori de karakterer, der bliver givet i deres system, får den

samme betydning gennem fælles definitioner:
• hvilke af de skitserede metoder ovenfor, eller hvilke andre metoder, der anven-

des til at udvikle sådanne definitioner med.

Alderson, J.C. 1991: Bands and scores. I:
Alderson, J.C. & North, B. (eds.): Lan-
guage testing in the 1990s, London:
British Council/Macmillan, Developments
in ELT, 71-86.

Diskuterer problemer, der er forårsaget
af en sammenblanding af formål og ori-
entering samt udvikling af IELTS-skalaer
for tale.

Brindley, G. 1991: Defining language abil-
ity: the criteria for criteria. I: Anivan, S.
(ed.) Current development in language
testing, Singapore, regional Language
Centre.

Principiel kritik af påstanden om, at
færdighedsskalaer repræsenterer krite-
rie-relateret evaluering.

Brindley, G. 1998: Outcomes-based as-
sessment and reporting in language learn-
ing programmes, a review of the issues.
Language Testing 15 (1), 45-85.

Kritiserer focus på resultater i form af,
hvad lørnerne kan gøre i stedet for at fo-
kusere på aspekter af emergerende kom-
petence.
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Brown, Annie, Elder, Cathie, Lumley, Tom
McNamara, Tim & McQueen, J. 1992:
Mapping abilities and skill levels using
Rasch techniques. Paper presented at the
14th Language Testing Research Collo-
quium, Vancouver. Reprinted in Mel-
bourne Papers in Applied Linguistics 1/1,
37-69.

Klassisk brug af Rasch-skalering af test-
items til produktion af en færdigheds-
skala fra læse-opgaver, der blev testet i
forskellige items.

Carroll, J.B. 1993: Test theory and be-
havioural scaling of test performance. In
Frederiksen, N., Mislevy, R.J. & Bejar, I.I.
(eds.) Test theory for a new generation
of tests. Hillsdale N.J. Lawrence Erlbaum
Associates: 297-323.

Grundlagsskabende artikel, der anbefa-
ler brugen af Rasch til skalering af test-
items og til produktion af en
færdighedsskala.

Chaloub-Deville M. 1995: Deriving oral as-
sessment scales across different tests and
rater groups. Language Testing 12 (1), 16-
33.

Undersøgelse, der afdækker, hvilke kri-
terier modersmålstalende, der taler ara-
bisk, forholder sig til, når de vurderer
lørnere. Stort set den eneste anvendelse
af multidimensional skalering til sprog-
testning.

Davidson, F. 1992: Statistical support for
training in ESL composition rating. In
Hamp-Lyons /ed.): Assessing second lan-
guage writing in academic contexts. Nor-
wood N.J. Ablex: 155-166.

Meget klar redegørelse for, hvordan man
kan skalere en klassificeringsskala i en
cyklisk proces med en Rasch-analyse. Ar-
gumenterer for en ”semantisk” tilgang til
skalering i stedet for den ”konkrete” til-
gang i f.eks. de eksemplificerende de-
skriptorer.

Fulcher 1996: Does thick description lead
to smart tests? A data-based approach to
rating scale construction. Language Te-
sting 13 (2), 208-38.

Systematisk tilgang til descriptor- og
skala-udvikling med udgangspunkt i en
grundig analyse af, hvad der faktisk sker
i præstationen. Meget tidskrævende me-
tode.
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Gipps, C. 1994: Beyond testing. London,
Falmer Press.

Argumentation for læreres “standard-
orienteret evaluering” i relation til fæl-
les referencepunkter, der er opbygget
gennem netværksarbejde. Diskussion af
problemer, der skyldes vage deskriptorer
i English National Curriculum. Går på
tværs af læreplaner.

Kirsch, I.S. 1995: Literacy performance
on three scales: definitions and results. I:
Literacy, economy and society: Results of
the first international literacy survey.
Paris, Organisation for Economic Cooper-
ation and development (OECD): 27-53.

Enkel ikke-teknisk rapport om en avance-
ret brug af Rasch til at udvikle en skala
med niveauer fra test-data. Metode ud-
viklet til at forudsige og forklare vanske-
lighederne ved nye test items fra de
pågældende opgaver og kompetencer –
dvs. i relation til en refernceramme.

Kirsch, I.S. & Mosenthal, P.B. 1995: Inter-
preting the IEA reading literacy scales. In
Binkley, M., Rust, K. and Winglee, M.
(eds.) Methodological issues in compara-
tive educational studies: The case of the
IEA reading literacy study. Washington
D.C.: US Department of Education, Na-
tional Center for Education Statistics:
135-192.

Mere detaljeret og teknisk version af
ovenstående publikation. Sporer meto-
dens udvikling gennem tre relaterede
projekter.

Linacre, J.M. 1989: Multi-faceted Meas-
urement. Chicago: MESA Press.

Afgørende gennembrud inden for stati-
stik, som gør det muligt at tage højde for
evaluatorers strenghed i forbindelse med
indrapportering af resultater fra en eva-
luering. Anvendes i projektet til at ud-
vikle eksemplificerende deskriptorer til
at tjekke forholdet mellem niveau og
antal skoleår.

Liskin-Gasparro, J.E. 1984: The ACTFL
proficiency guidelines: Gateway to test-
ing and curriculum. I: Foreign Language
Annals 17/5, 475-489.

Overblik over formålet med og udviklin-
gen i den amerikanske ACTFL-skala fra
Foreign Service Institute (FSI)-skala, som
den stammer fra.
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Lowe, P. 1985: The ILR proficiency scale
as a synthesising research principle: the
view from the mountain. I: James, C.J.
(ed.): Foreign Language Proficiency in
the Classroom and Beyond. Lincolnwood
(Ill.): National Textbook Company.

Detaljeret beskrivelse af udviklingen af
den amerikanske Interagency Language
Roundtable (ILR)-skala fra den FSI, den
stammer fra. Skalaens funktioner.

Lowe, P. 1986: Proficiency: panacea,
framework, process? A reply to Kramsch,
Schultz, and particularly, to Bachman and
Savignon. I: Modern Language Journal
70/4, 391-297.

Forsvar for et system, der fungerede
godt – i en bestemt sammenhæng – mod
akademisk kritik fremkaldt af skalaens
spredning og dens interview-metodologi
i forhold til uddannelse (med ACTFL).

Masters, G. 1994: Profiles and assess-
ment. Curriculum Perspectives 14,1: 48-
52.

Kort rapport om den måde, Rasch er ble-
vet anvendt til at skalere testresultater
og lærerevaluering med henblik på at
skabe et system for læreplansprofilering
i Australien.

Milanovic, M., Saville, N., Pollitt, A. and
Cook, A. 1996: Developing rating scales
for CASE: Theoretical concerns and analy-
ses. I: Cumming, A. & Berwick, R. Valida-
tion in language testing. Clevedon, Avon,
Multimedia Matters: 15-38.

Klassisk redegørelse for brugen af Rasch
til at forfine en klassificeringsskala, der
blev brugt til test af talesprog – ved at
reducere antallet af niveauer på skalaen
til et antal, som evaluatorer kunne bruge
effektivt.

Mullis, I.V.S. 1981: Using the primary
trait system for evaluating writing. Man-
uscript No. 10-W-51. Princeton N.J.: Edu-
cational Testing Service.

Klassisk redegørelse for hoved-træk-
metodologi i forbindelse med skrivning
på modersmålet med henblik på at ud-
vikle en evalueringsskala.

North, B. 1993: The development of de-
scriptors on scales of proficiency: per-
spectives, problems, and a possible
methodology. NFLC Occasional Paper, Na-
tional Foreign Language Center, Washing-
ton D.C., April 1993.

Kritisk diskussion af indhold og udvik-
lingsmetodologi i traditionelle færdig-
hedsskalaer. Forslag til et projekt om
udvikling af de eksemplificerende de-
skriptorer sammen med lærere og skale-
ring af deskriptorerne med Rasch ud fra
lærerevalueringer.
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North, B. 1994: Scales of language profi-
ciency: a survey of some existing sys-
tems, Strasbourg, Council of Europe
CC-LANG (94) 24.

Omfattende oversigt over curriculum-
skalaer og vurderingsskalaer analyseret
og anvendt som udgangspunkt for projek-
tet til udvikling af eksemplificerende de-
skriptorer.

North, B. 1996/2000: The development of
a common framework scale of language
proficiency. PhD thesis, Thames Valley
University. Reprinted 2000, New York,
Peter Lang.

Diskussion af færdigheds-skalaer, hvor-
dan modeller for kompetence og sprog-
brug relaterer sig til skalaer. Detaljeret
redegørelse for udviklingstrinene i pro-
jektet, som skabte de eksemplificerende
deskriptorer – de problemer der opstod,
og de løsninger der blev fundet.

North, B. under udarbejdelse: Scales for
rating language performance in language
tests: descriptive models, formulation
styles and presentation formats. TOEFL
Research Paper. Princeton NJ; Educa-
tional Testing Service.

Detaljeret analyse og historisk oversigt
over typer af vurderingsskalaer, der er
blevet anvendt til test af mundtlighed og
skriftlighed: fordele, ulemper, faldgru-
ber osv.

North, B. & Schneider, G. 1998: Scaling
descriptors for language proficiency
scales. Language Testing 15/2: 217-262.

Oversigt over det projekt, der skabte de
eksemplificerende deskriptorer. Diskute-
rer resultater og skalaens stabilitet. Ek-
sempler på instrumenter og produkter i
et appendiks.

Pollitt, A. & Murray, N.L. 1996: What
raters really pay attention to. In Mi-
lanovic, M. & Saville, N. (eds.) 1996: Per-
formance testing, cognition and
assessment. Studies in Language Testing
3. Selected papers from the 15th Language
Testing Research Colloquium, Cambridge
and Arnhem, 2-4 August 1993. Cambridge:
University of Cambridge Local Examina-
tions Syndicate: 74-91.

Interessant metodologisk artikel, der
knytter analyse af repertoire-system til
en ukompliceret skalering-teknik med
henblik på at identificere, hvad det er,
evaluatorer fokuserer på på forskellige
færdighedsniveauer.
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Scarino, A. 1996: Issues in planning, de-
scribing and monitoring long-term
progress in language learning. In Pro-
ceedings of the AFMLTA 10th National Lan-
guages Conference: 6775

Kritiserer brugen af uklare formuleringer
og mangel på informationer om, hvor
godt lørnere klarer sig i typiske britiske
og australske profilformuleringer til læ-
rerevaluering.

Scarino, A. 1997: Analysing the language
of frameworks of outcomes for foreign
language learning. In Proceedings of the
AFMLTA 11th National Languages Confer-
ence: 241-258.

Som ovenfor.

Schneider, G. & North, B. 1999: ‚In ande-
ren Sprachen kann ich’...Skalen zur Be-
schreibung, Beurteilung und
Selbsteinschätzung der fremdsprachli-
chen Kommunikationsfähigkeit.
Bern/Aarau: NFP 33/SKBF (Umsetzungs-
bericht).

Kort rapport om det projekt, der skabte
de eksemplificerende skalaer. Introduce-
rer også den schweiziske version af Port-
folio’en (40 sider A5).

Schneider, G. & North, B. 2000: ‚Dans
d’autres langues, je suis capable de...’
Echelles pour la description, l’évaluation
des competences en langues étrangères.
Berne/Aarau PNR33/CSRE (rapport de va-
lorisation)

Som ovenfor

Schneider, G. & North, B. 2000: Fremd-
sprachen können – was heisst das? Skalen
zur Beschreibung, Beurteilung und Selbst-
einschätzung der fremdsprachlichen Kom-
munikationsfähigkeit. Chur/Zürich,
Verlag Rüegger AG.

Fuld rapport om det projekt, der skabte
de eksemplificerende skalaer. Let til-
gængeligt kapitel om skalering på en-
gelsk. Introducerer også den schweiziske
version af Portfolio’en

Skehan, P. 1984: Issues in the testing of
English for specific purposes. In: Lan-
guage Testing 1/2, 202-220.

Kritiserer ELTS-skalaernes norm-relate-
ring og relative formulering.
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Shohamy, E. & Gordon, C.M. & Kraemer,
R. 1992: The effect of raters’ background
and training on the reliability of direct
writing tests. Modern Language Journal
76: 27-33.

Ukompliceret redegørelse for grundlæg-
gende, kvalitativ metode til udvikling af
en analytisk skrive-skala. Førte til over-
raskende inter-reliabilitet mellem uø-
vede ikke-professionelle.

Smith, P.C. & Kendall, J.M. 1963: Re-
translation of expectations: an approach
to the construction of unambiguous an-
chors for rating scales. In: Journal of Ap-
plied Psychology, 47/2.

Den første tilgang to skalering af de-
skriptorer i stedet for blot at skrive ska-
laer. Grundlagsskabende artikel. Meget
vanskelig at læse.

Stansfield C.W. & Kenyon D.M. 1996:
Comparing the scaling of speaking tasks
by language teachers and the ACTFL
guidelines. In Cumming, A. & Berwick, R.
Validation in language testing. Clevedon,
Avon, Multimedia Matters: 124-153.

Anvender Rasch-skalering til at bekræfte
den rangorden af opgaver, der forekom-
mer i ACTFL retningslinjer. Interessant
metodologisk undersøgelse, som inspire-
rede til den tilgang, der blev anvendt i
projektet til udvikling af eksemplifice-
rende deskriptorer.

Takala, S. & F. Kaftandjieva (under udar-
bejdelse). Council of Europe scales of
language proficiency: A validation study.
In J.C. Alderson (ed.) Case studies of the
use of the Common European Framework.
Council of Europe.

Rapport om brugen af en videreudvikling
af Rasch-modellen til skalering af selv-
evaluering i forbindelse med tilpasning
af de eksemplificerende deskriptorer.
Kontekst: DIALANG-projekt: trials in re-
lation to Finnish.

Tyndall, B. & Kenyon, D. 1996: Validation
of a new holistic rating scale using Rasch
multifaceted analysis. In Cumming, A. &
Berwick, R. Validation in language test-
ing. Clevedon, Avon, Multimedia Matters:
9-57.

Ukompliceret redegørelse for validering
af en skala til ESL-indplaceringsinterview
ved optagelse på universitet. Klassisk
brug af en mangefacetteret Rasch-model
til identificering af undervisningsbehov.

Upshur, J. & Turner, C. 1995: Construct-
ing rating scales for second language
tests. English Language Testing Journal
49 (1), 3-12.

Sofistikeret videreudvikling af primær-
træk-teknikken til udarbejdelse af di-
agrammer for binære beslutninger.
Meget relevant for skolesektoren.
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Wilds, C.P. 1975: The oral interview test.
In: Spolsky, B. & Jones, R. (eds.): Testing
language proficiency. Washinton D.C.:
Center for Applied Linguistics, 29-44

Det oprindelige resultat af den oprinde-
lige skala til vurdering af sprogfærdig-
hed. Værd at læse med henblik på at få
øje på nuancer, der siden da er gået tabt
i de fleste interview-tilgange.



Appendiks B: De eksemplificerende
deskriptor-skalaer

Dette appendiks indeholder en beskrivelse af det schweiziske projekt, som udviklede
de eksemplificerende deskriptorer til Referencerammen. De kategorier, der er skale-
ret, bliver også oplistet med henvisning til de sider, hvor de kan findes i hoveddoku-
mentet. Deskriptorerne blev skaleret og anvendt for at skabe referencerammens
niveauer med Metode nr. 12c (Rasch-modellen), som der blev givet en oversigt over i
slutningen af Appendiks A.

Det schweiziske forskningsprojekt

Oprindelse og kontekst
De deskriptor-skalaer, der findes i kapitel 3, 4 og 5, er blevet udarbejdet på grundlag
af resultaterne fra et projekt, som blev gennemført af Swiss National Research Coun-
cil fra 1993 til 1996. Dette projekt blev gennemført som en opfølgning til Rüschlikon
Symposiet i 1991. Målet var at udvikle gennemskuelige formuleringer af færdigheder
i forhold til forskellige aspekter af det deskriptive system i Referencerammen, som
også kunne bidrage til udviklingen af en Europæisk Sprogportfolio.
En undersøgelse fra 1994 fokuserede på interaktion og produktion og var begrænset til
engelsk som fremmedsprog og til lærerevaluering. En undersøgelse i 1995 var delvis en
gentagelse af undersøgelsen fra 1994 med tilføjelse af receptive færdigheder, og fær-
digheder i fransk og tysk såvel som engelsk blev undersøgt. Selvevaluering og nogle op-
lysninger om eksamination (Cambridge; Goethe; DELF/DALF) blev tilføjet til
lærerevaluering.

Alt i alt indgik næsten 300 lærere og omkring 2.800 lørnere, der kom fra cirka 500
klasser, i de to undersøgelser. Lørnere fra lower secondary, upper secondary, er-
hvervsuddannelse og voksenuddannelse indgik i følgende omfang:

Lærere fra de tysk-, fransk-, italiensk og rhætoromansk-talende sproglige regioner i
Schweiz deltog, selvom antallet af deltagere fra de italiensk- og rhætoromansk-ta-
lende regioner var meget begrænset. Hvert år underviste omkring en fjerdedel af læ-
rerne i deres modersmål. Lærerne udformede spørgeskemaer på målsproget. I 1994
blev deskriptorerne kun brugt på engelsk, mens de i 1995 blev udformet på engelsk,
fransk og tysk.
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Lower secondary Upper secondary Erhvervsudd. Voksenudd.

1994 35% 19% 15% 31%

1995 24% 31% 17% 28%



Metodologi
Projektets metodologi var kort fortalt som følger:
Intuitiv fase:
11. Detaljeret analyse af skalaer for sprogfærdighed i det offentlige domæne eller til-

gængelige gennem Europarådets kontakter i 1993; en liste findes i slutningen af
denne opsummering.

22. Opløsning af skalaerne i deskriptive kategorier relateret til dem, der er oplistet i
Kapitel 4 og 5, med henblik på at skabe en første samling af klassificerede, redi-
gerede deskriptorer.

Kvalitativ fase:
33. Kategorianalyse af optagelser af lærere, der diskuterer og sammenligner sproglige

færdigheder i performans optaget på video, med henblik på at tjekke, at det me-
tasprog, der blev anvendt af praktikere, var repræsenteret på en passende måde.

44. 32 workshopper med lærere, (1) der sorterer deskriptorer i de kategorier, de
mente, de beskrev; (b) der foretog kvalitative vurderinger af beskrivelsens klar-
hed, præcision og relevans; (c) der sorterede deskriptorer i bånd af færdigheder.

Kvantitativ fase:
55. Lærerevaluering af repræsentative lørnere ved slutningen af skoleåret gennem

brug af en overlappende række af spørgeskemaer, der indeholdt de deskriptorer,
som lærerne i workshopperne fandt var de klareste, mest fokuserede og mest re-
levante. I løbet af det første år blev en række af 7 spørgeskemaer, der hver inde-
holdt 50 deskriptorer, brugt til at dække en skala af færdigheder fra lørnere, der
havde haft 80 timers engelsk, til viderekomne.

66. I projektets andet år blev der anvendt en anden række af spørgeskemaer. De to un-
dersøgelser blev knyttet sammen ved at genbruge deskriptorer for mundtlig inter-
aktion i det andet år. Lørnere blev evalueret i forhold til hver deskriptor på en
skala fra 0-4, der beskrev forbindelsen til de betingelser, hvorunder man kunne
forvente, de ville klare sig som beskrevet i deskriptoren. Den måde, lærerne tol-
kede deskriptorerne på, blev analyseret gennem brug af Rasch-vurderingsskala-
modellen. Denne analyse havde to formål:

a. at foretage en matematisk skalering af ”sværhedsværdien” af hver deskriptor.
b. at identificere statistisk signifikante variationer i tolkningen af deskriptorer

i forhold til forskellige uddannelsesområder, sprogområder og målsprog med
henblik på at identificere deskriptorer med en meget høj værdistabilitet på
tværs af forskellige kontekster, og som derfor kunne bruges til at konstruere
holistiske skalaer med som en opsummering af Fælles Referenceniveauer.
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77. Performans-evaluering foretaget af alle deltagende lærere af video-optagelser
med nogle af lørnerne i undersøgelsen. Målet med denne evaluering var at kvan-
tificere forskelle i de deltagende læreres strenghed i bedømmelserne med hen-
blik på at tage højde for variationer i bedømmelsernes strenghed i forbindelse med
identificeringen af, hvor stort spændet i præstationer var i uddannelsessektorerne
i Schweiz.

Fortolkningsfase
88. Identificering af ”skæringspunkter” på deskriptor-skalaen med henblik på at frem-

stille det sæt af Fælles referenceniveauer, der blev præsenteret i Kapitel 3; et
sammendrag af disse niveauer på en holistisk skala (Tabel 1), en selvevaluerings-
model med beskrivelser af sprogaktiviteter (Tabel 2) og en performans-evalue-
ringsmodel, der beskriver forskellige aspekter af kommunikativ sprogkompetence
(Tabel 3).

99. Præsentation af eksemplificerende skalaer i Kapitel 4 og 5 for de kategorier, der
viste sig af være skalérbare.

10. Tilpasning af deskriptorerne til selvevalueringsformatet med henblik på at produ-
cere schweizisk forsøgsversion af Den Europæiske Sprogportfolio. Den omfatter: (a)
en selvevalueringsmodel til lytning, tale, mundtlig interaktion, mundtlig produk-
tion, skrivning (Tabel 2); (b) en selvevalueringstjekliste til hver af de Fælles Re-
ferenceniveauer.

11. En afsluttende konference hvor forskningsresultaterne blev præsenteret, erfarin-
ger med Portfolio’en blev diskuteret, og lærerne blev præsenteret for de Fælles
Referenceniveauer.

Resultater
At skalere deskriptorer til forskellige færdigheder og forskellige slags kompetencer
(lingvistiske, pragmatiske, sociokulturelle) er kompliceret, hvad angår spørgsmålet om
evalueringer af de forskellige træk vil kunne forbindes til en enkelt målingsdimension.
Dette problem skyldes ikke eller er ikke udelukkende forbundet med brugen af Rasch-
modellen, det er et problem i alle statistiske analyser. Rasch-modellen er imidlertid
mere ubarmhjertig, hvis der opstår problemer. Test-data, data fra lærer- og selveva-
lueringer kan opføre sig forskelligt i så henseende. I forbindelse med lærerevaluering
i dette projekt, var nogle kategorier mindre vellykkede og måtte fjernes fra analysen
for at sikre resultaternes nøjagtighed. Kategorier, der udgik af den oprindelige sam-
ling af deskriptorer, omfattede følgende:
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a) Sociokulturel kompetence
deskriptorer, der eksplicit beskrev sociokulturelle og sociolingvistiske kompetencer.
Det er ikke klart, hvor meget dette problem skyldes (a) at det var et konstrukt, der
var adskilt fra sprogfærdighed; (b) at temmelig uklare deskriptorer blev identificeret
som problematiske i workshopperne, eller (c) at der var inkonsistente responser fra læ-
rere, der manglede den nødvendige viden om deres elever. Dette problem udstrakte
sig til deskriptorer for læsefærdighed og færdighed i at få udbytte af fiktive og litte-
rære tekster.

b) Arbejdsrelateret
De deskriptorer, der beder lærerne om at gætte på aktiviteter (i almindelighed ar-
bejdsrelaterede) ud over dem, de kunne observere direkte i klassen, f.eks. telefo-
nere, deltage i formelle møder, give formelle præsentationer, skrive reporter og
essays, føre formel korrespondance. Dette skete til trods for, at voksenuddannelses-
og erhvervsuddannelsesområderne var godt repræsenterede.

c) Negativt begreb
De deskriptorer, der vedrører behovet for forenkling, behov for gentagelse eller af-
klaring, og som implicit er negative begreber. Sådanne aspekter fungerede bedre som
forbehold i positivt formulerede udsagn, f.eks.

Kan i almindelighed forstå tydelig standard-tale om velkendte forhold, der er
rettet mod ham/hende, forudsat at han/hun ind imellem kan bede om at få
det sagte gentaget eller omformuleret.

Det viste sig, at læsning for disse lærere befandt sig på en anden måledimension end
mundtlig interaktion og produktion. Designet for dataindsamling gjorde det imidlertid
muligt at skalere læsning for sig og derefter bringe læseskalen i overensstemmelse
med hovedskalaen. Skrivning udgjorde ikke et hovedfokus for undersøgelsen, og de-
skriptorerne for skriftlig produktion i Kapitel 4 blev hovedsageligt udviklet ud fra de-
skriptorerne for mundtlig produktion. Den relativt høje stabilitet af skalaværdierne for
deskriptorerne for læsning og skrivning, der blev taget fra Referencerammen, og som
blev rapporteret af både DIALANG og ALTE (se henholdsvis Appendiks C og D), antyder
imidlertid, at de tilgange, der blev valgt for læsning og skrivning, var forholdsvis ef-
fektive.
De komplikationer med kategorierne, der blev diskuteret ovenfor, vedrører alle spørgs-
målet om skalering som én- eller flerdimensionel. Flerdimensionalitet viser sig på en
anden måde i relation til populationen af lørnere, hvis færdigheder er ved at blive
beskrevet. Der var en række tilfælde, hvor en deskriptors sværhedsgrad afhang af det

299



pågældende uddannelsesområde. F.eks. regner lærere med, at deres voksne begyn-
dere finder ”virkelighedsrelaterede” opgaver betydeligt nemmere end begyndere, der
er 14 år gamle, gør. Dette synes intuitivt at give mening. En sådan variation er kendt
som ”differentiel item-funktion”. For så vidt som det var muligt, blev deskriptorer
med differentiel item-funktion undgået i konstruktionen af de opsummeringer af de
Fælles Referenceniveauer, der blev præsenteret i Tabel 1 og 2 i Kapitel 3. Der var
meget få signifikante virkninger af målsproget og ingen fra modersmålet ud over en an-
tydning af, at modersmålstalende lærere kan have en strengere fortolkning af ordet
”forstå” på højere niveauer, især i forbindelse med litteratur.

Exploitation
De eksemplificerende deskriptorer i Kapitel 4 og 5 er enten blevet (a) placeret på det
niveau, hvorpå den faktiske deskriptor blev kalibreret empirisk i undersøgelsen; (b) ud-
arbejdet ved en kombinere elementer fra deskriptorer, der blev kalibreret til det på-
gældende niveau (for nogle få kategorier som offentlige meddelelser, der ikke blev
inkluderet i den oprindelige undersøgelse), eller (c) udvalgt på grundlag af resulta-
terne fra den kvalitative fase (workshopper), eller (d) udarbejdet under fortolknings-
fasen for at fylde et hul i den empirisk kalibrerede underskala. Det sidste punkt gælder
næsten udelukkende Mastery, til hvilket der kun er medtaget meget få deskriptorer fra
undersøgelsen.

Opfølgning
Et projekt for universitetet i Basel i 1999-2000 anvendte deskriptorerne i Reference-
rammen til et selvevalueringsinstrument, der skulle bruges i forbindelse med adgang
til universitetet. Deskriptorerne blev også udvidet med sociolingvistisk kompetence
og notetagning i en universitetssammenhæng. De nye deskriptorer blev skaleret til ni-
veauerne i Referencerammen med den samme metodologi, som blev anvendt i det
oprindelige projekt, og som er medtaget i denne udgave af Referencerammen. Korre-
lationen af Referencerammens skalaværdier mellem de oprindelige skalaværdier og
deres værdier i undersøgelsen var 0,899.

Referencer
North, B. 1996/2000: The development of a common framework scale of language pro-
ficiency. PhD thesis, Thames Valley University. Reprinted 2000, New York, Peter Lang.

Under udarbejdelse: Developing descriptor scales of language proficiency for the CEF
Common Reference Levels. I J.C. Alderson (ed.) Case studies of the use of the Com-
mon European Framework. Council of Europe.
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Under udarbejdelse: A CEF-based self-assessment tool for university entrance. I J.C.
Alderson (ed.) Case studies of the use of the Common European Framework. Council
of Europe.
North, B. & Schneider, G. 1998: Scaling descriptors for language proficiency scales.
Language Testing 15/2: 217-262.
Schenider & North 1999; ‘In anderen Sprachen kann ich’…Skalen zur Beschreibung, Be-
urteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit.
Berne, Project Report, National Research programme 33, Swiss National Science Re-
search Council.

Deskriptorerne i Referencerammen

Ud over i de tabeller, der er anvendt i Kapitel 3 til at opsummere de Fælles Referen-
ceniveauer, er de eksemplificerende deskriptorer sat ind i teksten i Kapitel 4 og 5 som
følger:

Dokument B1 Eksemplificerende skalaer i Kapitel 4: Kommunikative aktiviteter
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R
E
C
E
P
T
I
O
N

Mundtlig Generel lytteforståelse
• Forstå interaktion mellem modersmålstalende
• Lytte til et medlem af et levende publikum
• Lytte til meddelelser og instruktioner
• Lytte til radio og lydoptagelser

Audio/visuel • Se tv og film

Skriftlig Generel læseforståelse
• Læse korrespondance
• Læse med henblik på at orientere sig
• Læse for at få informationer og argumenter
• Læse instruktioner



Dokument B2 Eksemplificerende skalaer i Kapitel 4: Kommunikative strategier
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I
N
T
E
R
A
K
T
I
O
N

Mundtlig Generel mundtlig interaktion
• Forståelse i interaktion
• Forstå en modersmålstalende samtalepartner
• Samtale
• Uformel diskussion
• Formel diskussion (møder)
• Målorienteret samarbejde
• Få varer og tjenesteydelser
• Informationsudveksling
• Interviewe og blive interviewet

Skriftlig Generel skriftlig interaktion
• Korrespondance
• Noter, meddelelser og skemaer

P
R
O
D
U
K
T
I
O
N

Mundtlig Generel mundtlig produktion
• Længerevarende monolog: beskrive oplevelser
• Længerevarende monolog: fremlægge en sag (f.eks.
debat)

• Offentlige beskeder
• Henvende sig til et publikum

Skriftlig Generel skriftlig produktion
• Kreativ skrivning
• Skrive rapporter og essays

RECEPTION • Identificere nøgler og drage slutninger

INTERAKTION • Tage ordet (turtagning)
• Samarbejde
• Bede om afklaring

PRODUKTION • Planlægge
• Kompensere
• Kontrollere og reparere



Dokument B3 Eksemplificerende skalaer i Kapitel 4: Arbejde med tekst

Dokument B4 Eksemplificerende skalaer i Kapitel 5: Kommunikativ sprogkompetence

Dokument B5 Sammenhæng i deskriptor-kalibrering
Den position, hvori et bestemt indhold optræder på skalaen, viser en høj grad af sam-
menhæng. Som et eksempel kan man tage emner. Der blev ikke indføjet nogen de-
skriptorer for emner, men der blev henvist til emner i deskriptorerne for forskellige
kategorier. De tre mest relevante kategorier var Beskrive og fortælle, Udveksle op-
lysninger og Bredde.
De følgende skemaer sammenligner de måder, hvorpå emner bliver behandlet inden for
de tre områder. Selvom indholdet i de tre skemaer ikke er identisk, viser en sammen-
ligning en høj grad af sammenhæng, hvilket afspejles gennem hele sættet af kalibre-
rede deskriptorer. En analyse af denne slags har været grundlaget for produktion af
deskriptorer for kategorier, der ikke var indeholdt i den oprindelige undersøgelse
(f.eks. Offentlige beskeder) ved at kombinere deskriptor-elementer.

303

TEKST • Tage noter under seminarer og forelæsninger
• Bearbejde tekst

LINGVISTISK Omfang:
• Generelt omfang
• Omfang af ordforråd

Kontrol:
• Grammatisk korrekthed
• Kontrol over ordforråd
• Fonologisk kontrol
• Ortografisk kontrol

SOCIOLINGVISTISK • Sociolingvistisk

PRAGMATISK • Fleksibilitet
• Tage ordet (turtagning) – gentaget
• Tematisk udvikling
• Kohærens
• Propositionel præcision
• Mundtligt flydende sprog
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Holistiske skalaer til generel mundtlig sprogfærdighed
• Hofmann: Levels of Competence in Oral Communication 1974
• University of London School Examination Board: Certificate of Attainment – Graded
Tests 1987

• Ontario ESL Oral Interaction Assessment Bands 1990
• Finnish Nine Level Scale of Language Proficiency 1993
• European Certificate of Attainment in Modern Languages 1993

Skalaer til forskellige kommunikative aktiviteter
• Trim: Possible Scale for a Unit/Credit Scheme: Social Skills 1978
• North: European Language Portfolio Mock-up: Interaction Scales 1991
• Eurocentres/ELTDU Scale of Business English 1991
•Association of Language Testers in Europe, Bulletin 3, 1994

Skalaer til de fire færdigheder
• Foreign Service Institute Absolute Proficiency Ratings 1975
• Wilkins: Proposals for Level Definitions for a Unit/Credit Scheme: Speaking 1978
• Australian Second Language Proficiency Ratings 1982
• American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines 1986
• Elviti et al.: Oral Expression 1986 (in Van Ek 1986)
• Interagency Language Roundtable Language Skill Level Descriptors 1991
• English Speaking Union (ESU) Framework Project: 1989
• Australian Migrant Education Program Scale (Listening only)

Vurderingsskalaer til mundtlig evaluering
• Dade County ESL Functional Levels 1978
• Hebrew Oral Proficiebcy Rating Grid 1981
• Carroll B. J. & Hall, P. J. Interview Scale 1985
• Carroll, B. J. Oral Interaction Assessment Scale 1980
• International English Testing System (IELTS): Band Descriptors for Speaking & Writ-
ing 1990

• Göteborgs Universitet: Oral Assessment Criteria
• Fulcher: The Fluyency Rating Scale 1993

Rammer for læreplansindhold og evalueringskriterier for pædagogiske resultattrin
• University of Cambridge/Royal Society of Arts certificates in Communication Skills in
English 1990

• Royal Society of Arts Modern Languages Examinations: French 1989
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• English National Curriculum: Modern Languages 1991
• Netherlands New Examinations Programme 1992
• Eurocentres Scale of Language Proficiency 1993
• British Languages Lead Body: National Language Standards 1993
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Appendiks C: DIALANG-skalaerne

Dette appendiks indeholder en beskrivelse af DIALANG sprogevalueringssystemet, der
er et redskab til brug for Referencerammens diagnostiske formål. Fokus her er på de
selvevalueringsbeskrivelser, der anvendes i systemet, og på den kalibreringsundersø-
gelse af dem, der blev udført som en del af udviklingen af systemet. To relaterede de-
skriptive skalaer, som er baseret på Referencerammen, og som anvendes til at
rapportere om og forklare de diagnostiske resultater til lørnerne, er også medtaget.
Deskriptorerne i dette projekt blev skaleret og bragt i overensstemmelse med Refe-
rencerammens niveauer med Metode nr. 12c (Rasch modellering), der er redegjort for
i slutningen af Appendiks A.

DIALANG-projektet

DIALANG-evalueringssystemet
DIALANG er et evalueringssystem der er beregnet på lørnere som ønsker at opnå diag-
nostiske informationer om deres sprogfærdighed. DIALANG-projektet gennemføres med
økonomisk støtte fra Europakommissionen, General-direktoratet for Uddannelse og
Kultur (SOKRATES-programm,et, LINGUA Aktion D).
Systemet består af selvevaluering, sprogtest og -feedback, der alle fås på fjorten eu-
ropæiske sprog: dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, islandsk, irsk,
italiensk, norsk, portugisisk, spansk og svensk. DIALANG leveres gratis via internettet.
DIALANGs Evalueringsramme og de deskriptive skalaer, der bliver brugt til at rappor-
tere resultaterne til brugerne med, er direkte baseret på Den Fælles Europæiske Re-
ferenceramme. De selvevalueringsbeskrivelser, der anvendes i DIALANG, er også for
det meste taget fra Referencerammen og tilpasset, hvor det er nødvendigt for at de
kan passes ind i systemets særlige behov.

Formålet med DIALANG
DIALANG retter sig mod voksne, som ønsker at vide, hvilket sprogfærdighedsniveau de
befinder sig på, og som ønsker at få feedback på styrkerne og svaghederne i deres
sprogfærdighed. Systemet giver også lørnerne råd om, hvordan de kan forbedre deres
sprogfærdigheder, og prøver desuden at højne deres bevidsthed om sproglæring og
sprogfærdighed. Systemet udsteder ikke certifikater.
Systemets primære brugere er individuelle lørnere, der lærer sprog på egen hånd eller
på formaliserede sprogkurser. Sproglærere kan imidlertid også finde mange af syste-
mets træk nyttige til deres egne formål.

Evalueringsproceduren i DIALANG
DIALANG-evalueringsproceduren har følgende trin:
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1. Valg ad administrationssprog (14 muligheder)
2. Registrering
3. Valg af test-sprog (14 muligheder)
4. Test til indplacering på grundlag af størrelse af ordforråd [Vocabulary Size Place-

ment Test]
5. Valg af færdighed (læse, lytte, skrive, ordforråd, strukturer)
6. Selvevaluering (kun læse, lytte og skrive)
7. Systemet laver en foreløbig vurdering af lørnerens færdigheder
8. Test af passende sværhedsgrad gennemføres
9. Feedback

Når lørneren træder ind i systemet, vælger de først det sprog, som de ønsker at få
instruktioner og feedback på. Efter at de er blevet registreret, får brugerne en ind-
placeringstest, som også vurderer omfanget af deres ordforråd. Efter at have valgt
den færdighed de ønsker at blive testet i, får brugerne en antal selvevalueringsbe-
skrivelser, før de tager den udvalgte test. Disse selvevalueringsbeskrivelser dækker
den pågældende færdighed, og lørneren må afgøre, om han/hun kan gennemføre
den aktivitet, der er beskrevet i hver beskrivelse. Selvevaluering fås ikke til de to
andre områder, der evalueres af DIALANG, ordforråd og strukturer, fordi der ikke fin-
des kilde-beskrivelser i referencerammen. Efter testen får lørnerne som en del af fe-
edback’en at vide, om deres selvevaluerede færdighedsniveau adskiller sig fra det
færdighedsniveau, som systemet har tilkendt dem på grundlag af resultatet af deres
test. Brugerne får også mulighed for at undersøge de mulige grunde til, at selveva-
lueringen og testresultatet i den Forklarende Feedback-sektion ikke svarede til hin-
anden.

Formålet med selvevaluering i DIALANG
Selvevalueringsbeskrivelser anvendes af to grunde i DIALANG-systemet. For det første
anses selvevaluering for at være en vigtig aktivitet i sig selv. Det menes, at denne
form for evaluering fremmer autonomi i sproglæringen, at den giver lørnerne større
kontrol over deres læringsproces, og at den fremmer lørnernes bevisthed om deres
egen læringsproces.

Det andet formål med selvevaluering i DIALANG er mere ”teknisk”: systemet anvender
en indplaceringstest på grundlag af omfanget af lørnernes ordforråd [Vocabulary Size
Placement Test], og selvevalueringsresultater til at foretage en foreløbig vurdering af
lørnernes færdigheder, og retter dem derefter mod den test, hvis sværhedsgrad bedst
svarer til deres færdigheder.
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Selvevalueringsskalaerne i DIALANG

Kilde
De fleste af de selvevalueringsbeskrivelser, der anvendes i DIALANG, er taget fra den
engelske version af Den Fælles Europæiske Referenceramme (Udkast 2, 1996). I denne
henseende er DIALANG en direkte anvendelse af Referencerammen til evalueringsfor-
mål.

Kvalitativ udvikling
DIALANG-Arbejdsgruppen om Selvevaluering [DIALANG Working Group on Selv-As-
sessment]1 gennemgik alle beskrivelser i 1998 og valgte dem, der så ud til at være de
mest konkrete, klare og enkle; Norths (1996/2000) empiriske resultater om beskrivel-
ser blev også konsulteret. Mere end hundrede beskrivelser blev udvalgt for at læse, at
lytte og at skrive. Derudover blev der valgt beskrivelser for at tale, men da at tale ikke
er en del af det eksisterende DIALANG-system, blev disse beskrivelser ikke medtaget
i den valideringsundersøgelse, der beskrives nedenfor, og er således ikke medtaget i
dette appendiks.
Formuleringen af beskrivelserne blev ændret fra ”Kan gøre” til ”Jeg kan”, fordi de
skulle anvendes til selvevaluering i stedet for til lærernes evaluering. Nogle af be-
skrivelserne blev omformuleret for at gøre dem endnu enklere, og dermed passede
bedre til de brugere, de var beregnet for; nogle få nye beskrivelser blev også udvik-
let, hvor der ikke var tilstrækkeligt materiale i Referencerammen at trække på (de nye
beskrivelser er i kursiv i tabellerne). Alle beskrivelser blev gennemset af Dr. Brian
North, ophavsmanden til beskrivelserne i Referencerammen, og af en gruppe af fire
eksperter i testning og undervisning, før den endelige formulering af beskrivelserne
blev godkendt.

Oversættelse
Da DIALANG er et flersproget system, blev selvevalueringsbeskrivelserne derefter over-
sat fra engelsk til de andre tretten sprog. Oversættelsen fulgte en vedtaget proce-
dure. Der blev vedtaget retningslinjer for oversættelse og forhandling; det vigtigste
kvalitetskriterium var, at beskrivelserne var forståelige for lørnerne. Først oversatte
to til tre eksperter for hvert sprog uafhængigt af hinanden beskrivelserne til deres
eget sprog, og mødtes derefter for at diskutere forskelle og for at blive enige om en
fælles ordlyd. Oversættelserne blev videresendt til Selvevalueringsgruppen, hvis med-
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Mats Oscarson og Sauli Takala.



lemmer havde den nødvendige sproglige færdighed til derudover at krydstjekke over-
sættelserne på ni sprog. Oversætterne blev kontaktet, og alle spørgsmål vedrørende
ordlyden blev diskuteret og ændringer vedtaget.

Kalibrering af selvevalueringsbeskrivelserne
Indtil nu har DIALANG-projektet foretaget én kalibreringsundersøgelse af selvevalue-
ringsbeskrivelser. (Kalibrering er en procedure, der består i statistisk at afgøre svær-
hedsgraden af item, beskrivelser osv. og konstruere en skala af dem). Kalibreringen
foregik på grundlag af en prøvegrupper bestående af 304 personer (et fuldstændigt
test-design), som også tog et antal DIALANG-prøver på finsk. Selvevalueringsbeskri-
velserne blev præsenteret for dem på enten svensk (for 250 personer, hvis modersmål
var svensk) eller engelsk. Derudover kunne de fleste personer konsultere den finske
version af beskrivelserne. 2

Data blev analyseret med OPLM-programmet (Verhelst et al. 1985; Verhelst & Glass
1995). 3 Resultaterne af analysen var meget gode: over 90% af beskrivelserne kunne
skaleres (dvs. de ”passede” til den anvendte statistiske model). De tre selvevalue-
ringsskalaer, der blev konstrueret på grundlag af kalibreringen af beskrivelserne, var
meget homogene, som det fremgår af de høje reliabilitetsindicier (Cronbachs alpha):
.91 for læsning, .93 for lytning og .94 for skrivning.4

Når der er foretaget forsøg på de andre 13 sprog, vil tilsvarende kalibreringsundersø-
gelser, der følger den tilgang, der er blevet udviklet af Data Analysis Group, blive gen-
nemført. De vil – til brug for selvevaluering – vise, i hvilket omfang de udmærkede
resultater fra den første undersøgelse kan gentages, og om der en tendens til at nogle
beskrivelser er konstant bedre end andre.
Selvom den første kalibreringsundersøgelse kun udgør én undersøgelse, er det vigtigt
at være opmærksom på, at den fortæller om kvaliteten af en version af selvevalue-
ringsbeskrivelserne i DIALANG på mere end ét sprog. Det hænger sammen med, at de
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2 Undersøgelsen blev foretaget på Centre for Applied Language Studies på Jyväskylä Universitet,
som var Coordinating Centre of the Project 1996-1999, af Working Group for Data Analysis
bestående af Fellyanka Kaftandjieva (formand), Norman Verhelst, Sauli Takala, John de Jong
og Timo Törmäkangas. Coordinating Centre i DIALANG fase 2 er Freie Universität Berlin.

3 OPLM er en videreudvikling af Rasch-modellen, som tillader item at adskille sig fra hinanden i
den måde, de foretager en sondring på. Forskellen mellem OPLM og to-parametermodellen er,
at sondrings-parametrene ikke er estimerede men indlæst som kendte konstanter.

4 Den globale overensstemmelse med datamodellen var også ganske god (p=.26), når beskrivel-
serne blev kalibreret sammen. Den statistiske overensstemmelse for færdighedsbaseret kali-
brering var også god (p=.10 for læsning, .84for skrivning og .78 for lytning).



fleste af de studerede lørnere kunne vælge en hvilken som helst, og endog alle, af de
tre versioner (svensk, engelsk og finsk), da de gennemførte selvevalueringsdelen,
selvom de fleste formentlig støttede sig til den svenske. På grund af den omhyggelige
oversættelsesprocedure, kan vi med sikkerhed antage, at selvevalueringsbeskrivel-
serne stort set ækvivalerer på tværs af sprogene – en antagelse, som naturligvis vil
blive testet som en del af andre kalibreringsundersøgelser.
Yderligere bevis for kvaliteten af DIALANG-selvevalueringsskalaer – og af skalaerne i
Referencerammen – blev opnået af Dr. Kaftandjieva ved at korrelere beskrivelsernes
sværhedsværdier i denne undersøgelse med de værdier af de samme beskrivelser, der
blev opnået af North (1996/2000) i en anden sammenhæng. Det viste sig, at korrela-
tionen var meget høj (.83), og endog .897, hvis man udelukker én beskrivelse, der op-
førte sig mærkeligt.
Dokument C1 præsenterer de 107 selvevalueringsbeskrivelser for læsning, lytning og
skrivning, som overlevede kalibreringsundersøgelsen baseret på de finske data. Be-
skrivelserne i hver tabel er ordnet efter vanskelighed fra de nemmeste til de svære-
ste. Beskrivelser, der ikke er taget fra Referencerammen, er i kursiv.

Andre DIALANG-skalaer baseret på Den Fælles Europæiske Referenceramme

Ud over selvevalueringsbeskrivelserne anvender DIALANG to sæt deskriptive skalaer,
der er baseret på Referencerammen. Skalaerne omfatter læsning, skrivning og lytning:
• den mere koncise version følger test-scoren,
• den mere omfattende version er en del af Vejledende Feedback

Koncise skalaer
DIALANG anvender de koncise generelle skalaer for læsning, skrivning og lytning til at
rapportere om scorer i DIALANG-systemet. Når lørnerne får feedback på deres præ-
stationer, bliver denne feedback givet som resultater på en Referenceramme-skala, A1
til C2, og betydningen af denne score beskrives ved at anvende disse rapporterings-
skalaer. Rapporteringsskalaerne blev valideret i DIALANG-sammenhæng ved at bede
12 eksperter om at placere hver beskrivelse på ét af seks niveauer. Disse overordnede
rapporteringsskalaer blev derefter anvendt af eksperter til at placere hvert item i DIA-
LANG-testene af finsk på et niveau i Referencerammen. Skalaen er baseret på Tabel 2
i Referencerammen; beskrivelserne blev ændret en smule ligesom selvevalueringsbe-
skrivelserne. Disse skalaer præsenteres i Dokument C2.

Vejledende feedback
Den Vejledende Feedback-del af evalueringssystemet anvender skalaer, der indeholder
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mere omfattende beskrivelser af færdighed i læsning, skrivning og lytning. Afsnittet
giver brugerne mere detaljerede redegørelser for, hvad lørnere typisk kan gøre med
sprog på hvert af færdighedsniveauerne. Lørnerne kan også sammenligne beskrivelsen
af et bestemt niveau med beskrivelserne af de nærmeste andre niveauer. Disse mere
detaljerede skalaer er også baseret på skalaerne i Tabel 2 i Referencerammen, men de-
skriptorerne er blevet videreudviklet ved hjælp af andre afsnit i Referencerammen og
også ved hjælp af andre kilder. Disse skalaer præsenteres i Dokument C3.
Læsere, der er interesseret i resultaterne af de empiriske studier, der er omtalt her,
kan finde mere deltaljerede oplysninger om dem i Takala & Kaftandjieva (under udar-
bejdelse); for yderligere oplysninger om systemet i almindelighed og den feedback,
der bliver givet, kan man se Huhta, Luoma, Oscarson, Sajavaara, Takala & Teasdale
(under udarbejdelse).
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Niveau i
Reference-
rammen

LÆSNING

A1 Jeg kan forstå det generelle indhold i enkle oplysende tekster og korte ukom-
plicerede beskrivelser, især hvis de indeholder billeder, som hjælper med til
at forklare teksten.
Jeg kan forstå meget korte, enkle tekster, sætte bekendte navne, ord og
grundlæggende ytringer sammen, f.eks. ved at genlæse dele af teksten.
Jeg kan følge korte, enkle skrevne instruktioner, især hvis de indeholder billeder.
Jeg kan genkende bekendte navne, ord og meget ukomplicerede ytringer om
enkle meddelelser i de mest almindelige hverdagssituationer,.
Jeg kan forstå korte, ukomplicerede beskeder, f.eks. på postkort.

A2 Jeg kan forstå korte, ukomplicerede tekster, der indeholder de mest alminde-
lige ord, herunder nogle fælles internationale ord.
Jeg kan forstå korte, ukomplicerede tekster skrevet i almindeligt hverdagssprog.
Jeg kan forstå korte, ukomplicerede tekster i forbindelse med mit arbejde.
Jeg kan finde specifikke oplysninger i ukompliceret materiale fra hverdagen
som reklamer, brochurer, menuer og køreplaner.
Jeg kan identificere specifikke informationer i ukompliceret skrevet materiale
som breve, brochurer og korte avisartikler, der beskriver begivenheder.
Jeg kan forstå korte ukomplicerede personlige breve.
Jeg kan forstå standard-rutineprægede breve og faxer om bekendte emner.
Jeg kan forstå enkle instruktioner om udstyr, der forekommer i hverdagslivet –
som en offentlig telefon.
Jeg kan forstå skilte og opslag fra hverdagen på offentlige steder, som gader,
restauranter, jernbanestationer og arbejdspladser.

B1 Jeg kan forstå ukomplicerede tekster om emner vedrørende mine interesse-
områder.
Jeg kan finde og forstå generelle oplysninger, som jeg har brug for, i materia-
ler fra hverdagen som breve, brochurer og korte officielle dokumenter.
Jeg kan gennemsøge én lang elle flere korte tekster med henblik på at finde
specifikke oplysninger, som jeg har brug for for at kunne gøre en opgave færdig.
Jeg kan genkende betydningsfulde pointer i ukomplicerede avisartikler om be-
kendte emner.
Jeg kan identificere hovedkonklusionerne i klart skrevne argumenterende tekster.
Jeg kan genkende den generelle argumentationsgang i en tekst, men ikke nød-
vendigvis i detaljer.
Jeg kan forstå beskrivelsen af begivenheder, følelser og ønsker i personlige
breve godt nok til at kunne korrespondere med en ven eller en bekendt.
Jeg kan forstå klart skrevne ukomplicerede instruktioner til et udstyr.
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B2 Jeg kan læse korrespondance vedrørende mine interesseområder, og let forstå
hovedindholdet.
Jeg kan forstå specialiserede artikler uden for mit felt, forudsat at jeg kan
bruge en ordbog til at bekræfte terminologi med.
Jeg kan læse mange slags tekster ganske let med forskellig hastighed og på for-
skellige måder afhængig af mit formål med at læse og afhængig af teksttypen.
Jeg har et bredt læse-ordforråd, men jeg har nogle gange vanskeligheder med
mindre almindelige ord og vendinger.
Jeg kan hurtigt identificere indhold i og relevansen af nyheder, artikler og
rapporter om en bred vifte af professionelle emner, herunder afgøre om det er
umagen værd at gå i detaljer.
Jeg kan forstå artikler og rapporter, der drejer sig om aktuelle problemer, og
hvori forfatterne indtager særlige standpunkter eller har særlige synspunkter.

C1 Jeg kan forstå enhver korrespondance med undtagelsesvis brug af ordbog.
Jeg kan i detaljer forstå lange, komplekse instruktioner til en ny maskine eller
til en procedure, endog uden for mit specialistområde, hvis jeg får mulighed
for at genlæse vanskelige afsnit.

C2 Jeg kan forstå og fortolke praktisk taget alle former for skriftsprog, herunder
abstrakte, strukturelt komplekst eller meget hverdagsagtigt, litterært og ikke
litterært skriftsprog.

Niveau i
Reference-
rammen

SKRIVNING

A1 Jeg kan skrive simple noter til venner.
Jeg kan beskrive, hvor jeg bor.
Jeg kan udfylde skemaer om personlige forhold.
Jeg kan skrive ukomplicerede ytringer og sætninger.
Jeg kan skrive et kort ukompliceret postkort.
Jeg kan skrive korte breve og beskeder ved hjælp af en ordbog.

A2 Jeg kan give korte, grundlæggende beskrivelser af begivenheder og aktiviteter.
Jeg kan skrive meget enkle personlige breve, der udtrykket taknemmelighed
og undskyldning.
Jeg kan skrive korte, enkle noter og beskeder vedrørende forhold i hverdagslivet.
Jeg kan beskrive planer og arrangementer.
Jeg kan forklare, hvad jeg kan lide og ikke kan lide ved noget.
Jeg kan beskrive min familie, mine leveforhold, min skolegang, mit nuvæ-
rende og forrige arbejde.
Jeg kan beskrive tidligere aktiviteter og personlige erfaringer.
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B1 Jeg kan skrive meget korte rapporter, som viderebringer rutineprægede faktu-
elle oplysninger og angiver grunde til at handle.
Jeg kan skrive personlige breve, der i detaljer beskriver erfaringer, følelser og
begivenheder.
Jeg kan beskrive grundlæggende detaljer i uforudsigelige hændelser, f.eks. en
ulykke.
Jeg kan beskrive drømme, håb og ambitioner.
Jeg kan tage imod beskeder, der beskriver forespørgsler, problemer osv.
Jeg kan beskrive handlingen i en bog eller en film og beskrive mine reaktioner.
Jeg kan kort give grunde til og forklare holdninger, planer og handlinger.

B2 Jeg kan evaluere forskellige idéer og løsninger på problemer.
Jeg kan sammenfatte oplysninger og argumenter fra en række forskellige kilder.
Jeg kan konstruere en kæde af velovervejede argumenter.
Jeg kan gøre betragtninger over årsager, konsekvenser og hypotetiske situationer.

C1

(vurderet
C1)
(vurderet
C1)

Jeg kan ret udførligt udvide og støtte synspunkter med supplerende punkter,
grunde og relevante eksempler.
Jeg kan systematisk udfolde et argument, herunder på passende måde under-
strege vigtige punkter og præsentere relevant materiale, der kan fungere som
støtte for detaljer.
Jeg kan give klare detaljerede beskrivelser af komplekse emner.
Jeg kan normalt skrive uden at slå op i en ordbog.
Jeg kan skrive så godt, at jeg kun har brug for at tjekke mit sprog, hvis der er
tale om en vigtig tekst.

C2

(vurderet
C2)
(vurderet
C2)

Jeg kan skabe en passende og effektiv logisk struktur, der hjælper læseren til
at finde vigtige punkter.
Jeg kan producere klare, flydende, komplekse rapporter, artikler eller essays,
som fremlægger en sag eller giver en kritisk vurdering af forslag eller litte-
rære værker.
Jeg kan skrive så godt, at modersmålstalende ikke behøver at tjekke min tekst.
Jeg kan skrive så godt, at mine tekster ikke kan gøres meget bedre selv af un-
dervisere i skrivning.

Niveau i
Reference-
rammen

LYTNING

A1 Jeg kan forstå hverdagsudtryk, der handler om enkle og konkrete hverdagsbe-
hov, i klar, langsom og gentaget tale.
Jeg kan følge tale, som er meget langsom og omhyggeligt artikuleret med
lange pauser, der gør det muligt for mig at få fat på meningen.
Jeg kan forstå spørgsmål og instruktioner og følge korte, enkle anvisninger,
Jeg kan forstå tal, priser og tider.
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A2 Jeg kan forstå tilstrækkeligt til at klare enkle, rutineprægede meningsudveks-
linger uden for store anstrengelser.
Jeg kan i almindelighed identificere emnet i en diskussion, der foregår om-
kring mig, og som føres langsomt og klart.
Jeg kan i almindelighed forstå klar standard-tale om bekendte forhold, selvom
jeg i en situation i det virkelige liv kan have brugt for at bede om gentagelser
og omformuleringer.
Jeg kan forstå tilstrækkeligt til at opfylde konkrete behov i hverdagslivet, for-
udsat at der tales klar og langsomt.
Jeg kan forstå ytringer og udtryk, der vedrører umiddelbare behov.
Jeg kan håndtere enkle ærinder i butikker, på posthuset og i banken.
Jeg kan forstå enkle anvisninger om, hvordan man kommer fra X til Y til fods
eller med offentlige transportmidler.
Jeg kan forstå hovedindholdet af informationer, der bliver givet i korte opta-
gede passager angående forudsigelige hverdagsforhold, og hvor der tales lang-
somt og tydeligt.
Jeg kan identificere hovedindholdet i nyheder på tv, hvor der rapporteres om
begivenheder, ulykker osv., og hvor det visuelle materiale støtter kommentaren.
Jeg kan fange hovedindholdet i korte, klare enkle beskeder og meddelelser.

B1 Jeg kan gætte betydningen af ukendte ord, der med mellemrum dukker op i
teksten, ud fra konteksten og forstå betydningen af sætninger, hvis det emne,
der diskuteres, er bekendt.
Jeg kan i almindelighed følge hovedindholdet i en længere diskussion, der fo-
regår omkring mig, forudsat at der tales i et klart standardsprog.
Jeg kan følge tydelig tale i hverdagskonversation, selvom jeg i situationer fra
det virkelige liv nogle gange bliver nødt til at bede om at få særlige ord og
ytringer gentaget.
Jeg kan forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om almindelige emner re-
lateret til hverdagen eller arbejde, herunder identificere generelle beskeder
og specifikke detaljer, forudsat der tales tydeligt og anvendes en forholdsvis
bekendt accent.
Jeg kan forstå hovedindholdet i klar standard-tale om bekendte forhold, som
forekommer ofte. Jeg kan følge en forelæsning eller et oplæg inden for mit
eget felt, forudsat at indholdet er bekendt og enkelt og klart organiseret.
Jeg kan forstå ukomplicerede tekniske oplysninger som brugsanvisninger til
udstyr fra hverdagen.
Jeg kan forstå informationsindholdet i størstedelen af optaget og transmitte-
ret lydmateriale om bekendte emner, og hvor der bliver talt forholdsvis lang-
somt og tydeligt.
Jeg kan følge mange film, hvori historien bæres oppe af det visuelle og hand-
lingen, og hvori historien er ukompliceret og sproget tydeligt.
Jeg kan få fat på hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser om bekendt emner
og emner om personlige interesser, når sproget er relativt langsomt og tydeligt.
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B2 Jeg kan i detaljer forstå, hvad der bliver sagt til mig i talt standardsprog, også
selvom der er nogen støj i baggrunden.
Jeg kan forstå talt standardsprog, direkte og via medier, både om bekendte og
ukendte emner jeg støder på i mit personlige, uddannelsesmæssige eller fag-
lige liv; kun ekstrem baggrundsstøj, en uklar strukturering og/eller idiomatisk
sprogbrug kan give nogle problemer.
Jeg kan forstå hovedindholdet i kompleks tale både om konkrete og abstrakte
emner i et standardsprog, der omfatter tekniske diskussioner inden for mit
specialiseringsområde.
Jeg kan følge længere tale og komplekse argumentationslinjer, forudsat at
emnet er forholdsvis bekendt, og det tydeligt angives af den talende, hvor
han/hun vil hen med det sagte.
Jeg kan følge med i det væsentlige i forelæsninger, oplæg og rapporter og
andre former for præsentationer, hvor der optræder komplekse ideer og an-
vendes et komplekst sprog.
Jeg kan forstå meddelelser og beskeder om konkrete og abstrakte emner, når
der tales i et standardsprog i normal hastighed.
Jeg kan forstå de fleste radio-dokumentarer og det meste andet optagede og
transmitterede materiale i standardsprog, og kan identificere den talendes
stemning, tone osv.
Jeg kan forstå de fleste tv-nyheder og programmer om aktuelle forhold som
dokumentarudsendelser, direkte interviews, talk shows, skuespil og hovedpar-
ten af film i standardsprog.
Jeg kan følge en forelæsning eller et oplæg inden for mit eget felt, forudsat
at præsentationen er tydelig.

C1 Jeg kan følge med i en livlig samtale mellem modersmålstalende.
Jeg kan forstå tilstrækkeligt til at følge en længere tale om abstrakte og kom-
plekse emner ud over mit eget felt, selvom jeg ind imellem kan have brug for
at bekræfte detaljer, især hvis accenten er ukendt.
Jeg kan genkende en bred vifte af idiomatiske udtryk og udtryk fra hverdags-
sproget og skelne stilskift.
Jeg kan følge længerevarende tale, selv når den ikke er klart struktureret, og
når forbindelserne mellem idéerne ikke er angivet eksplicit.
Jeg kan relativt let følge med i de fleste forelæsninger, diskussioner og debatter.
Jeg kan uddrage specifikke informationer fra offentlige meddelelser af dårlig
kvalitet. Jeg kan forstå komplekse tekniske oplysninger som betjeningsvejled-
ninger, specifikationer til bekendte produkter og tjenesteydelser.
Jeg kan forstå en bred vifte af optaget lydmateriale, herunder delvis i ikke-
standardsprog, og identificere finere detaljer, herunder implicitte holdninger
og relationer mellem de talende.
Jeg kan følge med i film, som indeholder en betragtelig mængde slang og idio-
matisk sprogbrug.

C2 Jeg kan følge med i specialiserede forelæsninger og præsentationer, hvori der
anvendes en høj grad ag udtryk fra hverdagssproget, regionalt sprogbrug og
ukendt terminologi.
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Niveau i
Reference-
rammen

LÆSNING

A1 Dit test-resultat viser, at du er på eller under niveau A1 i læsning på Europarå-
dets skala. På dette niveau kan man forstå meget enkle sætninger, f.eks. på
notitser og plakater eller i kataloger.

A2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau A2 i læsning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå meget korte, enkle tekster. Man kan finde spe-
cifikke informationer, som man søger i enkle hverdagstekster som reklamer,
brochurer, menuer og køreplaner, og man kan forstå korte, enkle personlige
breve.

B1 Dit test-resultat viser, at du er på niveau B1 i læsning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå tekster, der indeholder sprog, som har med
hverdagen og arbejde at gøre. Man kan forstå personlige breve, hvori brevskri-
veren beskriver begivenheder, følelser og ønsker.

B2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau B2 i læsning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå artikler og rapporter om aktuelle forhold, når
skribenten indtager en særlig holdning til et problem eller giver udtryk for et
bestemt synspunkt. Man kan forstå de fleste noveller og populære romaner.

C1 Dit test-resultat viser, at du er på niveau C1 i læsning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå lange og komplekse sagprosa- og litterære tek-
ster såvel som skelne forskelle i stil. Man kan forstå ”specialiseret” sprog i ar-
tikler og tekniske instruktioner, også selvom det ikke er inden for ens eget felt.

C2 Dit test-resultat viser, at du er på eller over niveau C2 i læsning på Europarå-
dets skala. På dette niveau kan man uden problemer læse næsten alle former
for tekster, herunder tekster som er abstrakte og indeholder vanskelige ord og
en svær grammatik; f.eks. manualer, artikler om særlige emner og litterære
tekster.
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Niveau i
Reference-
rammen

SKRIVNING

A1 Dit test-resultat viser, at du er på eller under niveau A1 i skrivning på Europa-
rådets skala. På dette niveau kan man skrive et kort, enkelt postkort, f.eks.
med feriehilsner. Man kan udfylde skemaer med personlige oplysninger, f.eks.
skrive sit navn, nationalitet og adresse på et registreringsskema på et hotel.

A2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau A2 i skrivning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man skrive korte, enkle noter og beskeder om hverdags-
forhold og hverdagsbehov. Man kan skrive et meget enkelt personligt brev,
f.eks. for at takke én for noget.

B1 Dit test-resultat viser, at du er på niveau B1 i skrivning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man skrive enkle tekster om emner, som er bekendte eller
af personlig interesse. Man kan skrive personlige breve, der beskriver oplevel-
ser og indtryk.

B2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau B2 i skrivning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man skrive klare detaljerede tekster om en bred vifte af
emner, der vedrører ens interesser. Man kan skrive et essay eller en rapport,
hvori man videregiver oplysninger og præsenterer nogle argumenter for eller
imod et bestemt synspunkt. Man kan skrive breve, hvori man fremhæver den
personlige betydning af begivenheder og oplevelser.

C1 Dit test-resultat viser, at du er på niveau C1 i skrivning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man skrive klare og velstrukturerede tekster og ret udfør-
ligt give udtryk for sine synspunkter.

C2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau C2 i skrivning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man skrive klart og flydende og i en passende stil. Man
kan skrive komplekse breve, rapporter og artikler på en sådan måde, at det
hjælper læseren til at bemærke og huske vigtige pointer. Man kan skrive op-
summeringer og kritikker af professionelle eller litterære tekster.
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Niveau i
Reference-
rammen

LYTNING

A1 Dit test-resultat viser, at du er på eller under niveau A1 i lytning på Europarådets
skala. På dette niveau kan man forstå meget enkle ytringer om sig selv, folk man
kender og ting man omgiver sig med, når folk taler langsomt og tydeligt.

A2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau A2 i lytning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå udtryk og de mest almindelige ord om ting,
som er vigtige for én, f.eks. meget grundlæggende oplysninger om ens person
og familie, indkøb, arbejde. de kan få fat på hovedpointen i korte, klare,
enkle beskeder og bekendtgørelser.

B1 Dit test-resultat viser, at du er på niveau B1 i lytning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå hovedpointerne i klar standard-tale om be-
kendte forhold i forbindelse med arbejde, skole, fritid osv. I tv- og radiopro-
grammer om aktuelle forhold eller programmer af personlig eller professionel
interesse, kan man forstå hovedpointerne, forudsat at der tales relativt lang-
somt og tydeligt.

B2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau B2 i lytning på Europarådets skala. På
dette niveau kan man forstå længere passager af tale og forelæsninger og følge
komplekse argumentationslinjer, forudsat at emnet er forholdsvis bekendt. Man
kan forstå de fleste nyheder og programmer om aktuelle forhold i tv.

C1 Dit test-resultat viser, at du er på niveau C1 i lytning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå talt sprog, selv når det ikke er klart strukture-
ret, og når idéer og tanker ikke er eksplicit udtrykt. Man kan forstå fjernsyns-
programmer og film uden al for mange anstrengelser.

C2 Dit test-resultat viser, at du er på niveau C2 i lytning på Europarådets skala.
På dette niveau kan man forstå enhver form for talt sprog, både når man
hører det ”live” og i medierne. Man kan også forstå en modersmålstalende,
der taler hurtigt, hvis man får nogen tid til at vænne sig til accenten.
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LÆSNING

A1 A2 B1

Hvilke
typer af
tekster jeg
forstår

Meget korte,
enkle tekster, ty-
pisk korte, enkle
beskrivelser, især
hvis de indehol-
der billeder.
Korte, enkle
skriftlige instruk-
tioner, f.eks.
korte, enkle post-
kort, enkle notit-
ser.

Tekster om be-
kendte, konkrete
forhold. Korte,
enkle tekster,
f.eks. rutinepræ-
gede personlige
breve og forret-
ningsbreve og
faxer, de fleste
skilte og notitser
i hverdagen, de
Gule Sider og re-
klamer.

Ukomplicerede faktuelle tekster om
emner, der relaterer sigt til mit inter-
esseområde.
Materiale fra hverdagen, f.eks. breve,
brochurer og korte officielle doku-
menter.
Ukomplicerede avisartikler om be-
kendte emner og beskrivelser af begi-
venheder.
Klart skrevne argumenterende tek-
ster. Personlige breve, der udtrykker
følelser og ønsker.
Klart skrevne, ukomplicerede instruk-
tioner til udstyr.

Hvad jeg
forstår

Bekendte navne,
ord, grundlæg-
gende vendinger.

Forstå korte,
enkle tekster.
Finde specifikke
oplysninger i en-
kelt materiale fra
hverdagen.

Forstå ukompliceret faktuelt sprog.
Forstå klart skrevet generel argumen-
tation (men ikke nødvendigvis alle de-
taljer).
Forstå ukomplicerede instruktioner.
Finde generelle oplysninger, jeg har
brug for, i materiale fra hverdagen.
Finde specifikke oplysninger ved at
søge i én lang eller flere forskellige
tekster.

Betingelser
og begræns-
ninger

En enkelt ytring
ad gangen, herun-
der genlæse dele
af teksten.

Hovedsageligt be-
grænset til almin-
deligt
hverdagssprog og
sprog relateret til
mit arbejde.

Færdighed i at identificere hovedkon-
klusioner og følge et argument, der er
begrænset til ukomplicerede tekster.
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B2 C1 C2

Korrespondance, der relate-
rer sig til mit interesseom-
råde.
Længere tekster, herunder
specialiserede artikler, der
ligger uden for mit felt, og
højt specialiserede kilder
inden for mit felt.
Artikler og rapporter om ak-
tuelle problemer med sær-
lige synsvinkler.

En bred vifte af lange, kom-
plekse tekster fra det so-
ciale, professionelle og
uddannelsesmæssige liv.
Komplekse instruktioner til
en ny ukendt maskine eller
procedure uden for mit om-
råde.

En bred vifte af lange og
komplekse tekster – praktisk
taget alle former for skrifts-
prog.
Abstrakte, strukturelt kom-
plekse og litterære og ikke-
litterære dokumenter, der i
høj grad er præget af daglig-
sprog.

Forståelse, der er støttet af
et bredt aktivt læse-ordfor-
råd, vanskeligheder med
mindre almindelige vendin-
ger og idiomer og med termi-
nologi.
Forstår hovedindholdet af
korrespondance inden for mit
felt og specialiserede artikler
uden for mit felt (med ord-
bog).
Få oplysninger, idéer og me-
ninger fra højt specialiserede
kilder inden for mit felt.
Finde relevante detaljer i
lange tekster.

Identificere fine detaljer
herunder holdninger og me-
ninger, som ikke er eksplicit
udtrykt. Forstå komplekse
tekster i detaljer, herunder
fine detaljer, holdninger og
meninger (se betingelser og
begrænsninger).

Forstå spidsfindigheder i stil
og betydning, som er både
implicit og eksplicit formule-
ret.

Omfang og teksttype udgør
kun en mindre begrænsning –
kan læse forskellige typer af
tekster med forskellige ha-
stigheder og på forskellige
måder afhængig af formål og
type.
Ordbog nødvendig til mere
specialiserede og ukendte
tekster.

Forstår kun detaljer i kompli-
cerede tekster, hvis vanske-
lige afsnit bliver genlæst.
Brug af ordbog ind imellem.

Få begrænsninger – kan for-
stå og fortolke praktisk taget
alle former for skriftsprog.
Meget usædvanlig og gam-
meldags ordforråd og vendin-
ger kan være ukendte, men
vil sjældent vanskeliggøre
forståelsen.
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SKRIVNING

A1 A2 B1

Hvilke
typer af
tekster jeg
forstår

Meget kort tekst-
stykker: isolerede
ord og meget
korte basale sæt-
ninger, f.eks.
enkle beskeder,
noter, skemaer og
postkort.

Normalt korte,
enkle tekststyk-
ker, f.eks. enkle
personlige breve,
postkort, beske-
der, noter, ske-
maer.

Kan skrive en fortløbende, forståelig
tekst, hvori elementer er forbundet
med hinanden.

Hvad jeg
forstår

Tal og datoer,
eget navn, natio-
nalitet, adresse
og andre person-
lige oplysninger,
der kræves for at
kunne udfylde
enkle skemaer
under rejser.
Korte, enkle sæt-
ninger, der er
knyttet sammen
med forbindere
som ’og’ og ’så’.

Tekster beskriver
typisk umiddel-
bare behov, per-
sonlige
begivenheder, be-
kendte steder,
hobbier, arbejde
osv.
Tekster består ty-
pisk af korte, ba-
sale sætninger.
Kan anvende de
hyppigste forbin-
dere (f.eks. og,
men, fordi) til at
knytte sætninger
sammen med
henblik på at
skrive en historie
eller beskrive
noget som punk-
ter i en liste.

Kan give enkle oplysninger til venner,
service-personer osv., som optræder i
hverdagslivet. Kan komme igennem
med ukomplicerede pointer på en fyl-
destgørende måde.
Kan komme med nyheder, udtrykke
sine tanker om abstrakte eller kultu-
relle emner som film, musik osv.
Kan beskrive oplevelser, følelser og
begivenheder forholdsvis detaljeret.

Betingelser
og begræns-
ninger

Bortset fra når
det drejer sig om
de mest alminde-
lige ord og ud-
tryk, har den
skrivende brug
for at slå op i en
ordbog.

Kun om bekendte
og rutineprægede
forhold.
At skrive en fort-
løbende sammen-
hængende tekst
er vanskeligt.

Rækken af tekster kan begrænses
nogle, der er mere bekendte og al-
mindelige som at beskrive ting og
skrive om en begivenhedsrække, men
at argumentere og stille sager op over
for hinanden, er vanskeligt.
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B2 C1 C2

Kan skrive en række af for-
skellige tekster.

Kan skrive en række forskel-
lige tekster.
Kan udtrykke sig med klarhed
og præcision, herunder bruge
sproget fleksibelt og effek-
tivt.

Kan skrive en række af for-
skellige tekster.
Kan formidle finere betyd-
ningsnuancer præcist.
Kan skrive på en overbevi-
sende måde.

Kan udtrykke sine nyheder og
synspunkter effektivt og rela-
tere dem til andres nyheder
og synspunkter.

Kan producere klare, fly-
dende og velstrukturerede
skriftlige tekster, der viser
kontrol over brugen af orga-
nisatoriske mønstre, forbin-
dere og kohæsionsskabende
midler.
Kan nærmere bestemme me-
ninger og udsagn, f.eks. i
forbindelse med grader af
sikkerhed/usikkerhed,
tro/tvivl, sandsynlighed.
Opsætning, inddeling i afsnit
og tegnsætning er konse-
kvent og understøtter læs-
ningen.
Stavning er korrekt med und-
tagelse af enkelte smuttere.

Kan skrive tekster med ko-
hæsion og kohærens, herun-
der gøre fuld brug af en
række organisatoriske møn-
stre og en bred vifte af ko-
hæsionsskabende midler.
Der er ingen stavefejl i tek-
sten.

At udtrykke subtile nuancer
ud fra et bestemt standpunkt
eller når man skal fortælle
om følelser og oplevelser, er
normalt vanskeligt.

At udtrykke subtile nuancer
ud fra et bestemt synspunkt
eller når man skal fortælle
om følelser og oplevelser,
kan være vanskeligt.

Der er ikke brug for at slå op
i en ordbog, undtagen når
det gælder enkelte speciali-
serede udtryk inden for et
ubekendt område.
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LYTNING

A1 A2 B1

Hvilke
typer af
tekster jeg
forstår

Meget korte
ytringer om mig
selv, folk jeg ken-
der og ting, jeg
omgiver mig med.
Spørgsmål, in-
struktioner og an-
visninger.
Eksempler: udtryk
fra hverdagen,
spørgsmål, in-
struktioner, korte
og enkle anvisnin-
ger.

Enkle ytringer og
udtryk om ting,
der er vigtige for
mig.
Enkle dagligdags
samtaler og dis-
kussioner.
Dagligdags emner
i medierne.
Eksempler: be-
skeder, rutine-
prægede
ordvekslinger, an-
visninger, nyhe-
der i tv og radio.

Tale om bekendte emner og faktuelle
oplysninger.
Dagligdags samtaler og diskussioner.
Programmer i medier og film.
Eksempler: brugsanvisning, korte fo-
relæsninger og oplæg.

Hvad jeg
forstår

Navne og ukom-
plicerede ord.
Generel idé.
Nok til at kunne
svare, herunder
give personlige
oplysninger, følge
anvisninger.

Almindelig hver-
dagssprog.
Enkle, dagligdags
samtaler og dis-
kussioner. Nok til
at kunne følge
med.

Betydningen af nogle ukendte ord ved
at gætte.
Generelle betydning og specifikke de-
taljer.

Betingelser
og begræns-
ninger

Tydelig, langsom
og omhyggeligt
artikuleret tale.
Når man bliver
tiltalt af en for-
stående person.

Tydelig og lang-
som tale.
Vil kræve hjælp
fra forstående
personer og/eller
billeder.
Vil nogle gange
bede om at få
ting gentaget
eller omformule-
ret.

Klar, standard-tale.
Vil kræve hjælp fra billeder eller
handlinger.
Vil nogle gange bede om at få et ord
eller en ytring gentaget.
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B2 C1 C2

Al slags tale om bekendte
forhold.
Forelæsninger.
Programmer i nyhedsmedier
og film.
Eksempler: tekniske diskus-
sioner, rapporter, live inter-
views.

Talesprog i almindelighed.
Forelæsninger, diskussioner
og debatter.
Offentlige beskeder.
Komplekse tekniske
oplysninger.
Optaget lydmateriale og
film.
Eksempler: samtaler mellem
modersmålstalende.

Enhver form for talesprog,
direkte eller transmitteret.
Specialiserede forelæsninger
og oplæg.

Hovedindholdet og specifikke
oplysninger.
Komplekse idéer og kom-
plekst sprog.
Den talendes synspunkter og
holdninger.

Nok til at kunne deltage ak-
tivt i samtaler.
Abstrakte og komplekse
emner.
Implicitte holdninger og rela-
tioner mellem de talende.

Global og detaljeret forstå-
else uden nogen vanskelighe-
der.

Standardsprog og en vis idio-
matisk sprogbrug, selv med
en del baggrundsstøj.

Behov for ind imellem at få
bekræftet detaljer, når ac-
centen er ubekendt.

Ingen, forudsat der er tid til
at vænne sig til det, der er
ubekendt.



Appendiks D:
ALTE ’Can Do’-beskrivelserne

Dette appendiks indeholder en beskrivelse af ALTE ’Can Do’-beskrivelserne, som udgør en
del af et langt forskningsprojekt, der blev gennemført af Association of Language Testers
in Europe (ALTE). Formålet med og karakteren af ’Can Do’ beskrivelser bliver beskrevet.
Dernæst bliver der givet en redegørelse for, hvordan beskrivelserne blev udviklet, rela-
teret til ALTE-eksaminationer og forankret til Den Fælles Europæiske Referenceramme.
Deskriptorerne i dette projekt blev skaleret og bragt i ækvivalens med Referencerammens
niveauer med metode 12c (Rasch-modellering), der blev beskrevet i Appendiks A.

ALTE Referencerammen og ’Can Do’-beskrivelser.

ALTE Referencerammen
ALTE ’Can Do’-beskrivelserne udgør en central del af et langt forskningsprogram, der
blev igangsat af ALTE og som havde til formål at etablere en referenceramme med
’nøgle-niveauer’ for sproglige præstationer, inden for hvilken der kan gives en objek-
tiv beskrivelse af eksaminer.
Der er allerede gjort et stort arbejde for at placere ALTE-medlemmernes eksamens-
systemer inden for denne referenceramme med udgangspunkt i en analyse af eksa-
mensindholdet, opgavetyperne og kandidaternes profiler. En omfattende introduktion
til disse eksamenssystemer kan fås i ALTE Handbok of European Language Examina-
tions and Examination Systems.

ALTE ’Can Do’-beskrivelserne er brugerorienterede skalaer
Formålet med ’Can Do’-projektet er at udvikle og validere et sæt af præstationsrela-
terede skalaer, der beskriver hvad lørnere faktisk kan gøre på et fremmedsprog.
Ud fra Aldersons (1991) skelnen mellem konstruktør- [constructor], bedømmer- [as-
sessor] og bruger- [user] orienterede skalaer, er ALTE ’Can Do’-beskrivelserne, som de
oprindeligt var tænkt, brugerorienterede. De hjælper kommunikationen mellem in-
teressenter i test-processen og i særdeleshed ikke-specialisters fortolkning af test-re-
sultater. Som sådan udgør de:
a) et nyttigt redskab for dem, der beskæftiger sig med undervisning og testning af

sprog-elever/-kursister/-studerende. Beskrivelserne kan bruges som en tjekliste af,
hvad lørnerne kan gøre og dermed af, hvilket trin de befinder sig på;

b) et grundlag for at udvikle diagnostiske testopgaver, aktivitetsbaserede læreplaner
og undervisningsmaterialer;

c) et middel til at gennemføre en aktivitets-baseret sprogbehovsanalyse, der kan være
nyttig for folk, der beskæftiger sig med sprogundervisning og rekruttering i firmaer;

d) et middel til at sammenligne målene i kurser og undervisningsmaterialer inden for
forskellige sprog, men inden for samme kontekst.
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Beskrivelserne vil være nyttige for folk, der beskæftiger sig med undervisning og per-
sonaleledelse, eftersom de giver letforståelige beskrivelser af sproglige præstationer,
der kan bruges til at specificere krav til sprogundervisere, til at formulere jobbeskri-
velser og til at specificere krav til nye stillinger.

ALTE ’Can Do’-beskrivelser er mangesproglige
Et vigtigt aspekt ved ’Can Do’-beskrivelser er at de er mangesproglige, da de indtil nu
er blevet oversat til 12 af de sprog, der er repræsenteret i ALTE. Disse sprog er: cata-
lansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk,
svensk. Som sprogneutrale deskriptorer af niveauer af sprogfærdighed udgør de en re-
ferenceramme, som forskellige sprogeksaminer på forskellige niveauer potentielt kan
relateres til. De giver mulighed for at demonstrere ækvivalens mellem ALTE-medlem-
mernes eksamenssystemer med brug meningsfulde termer, der relaterer sig til de sprog-
færdigheder i den virkelige verden, som folk der består eksaminerne, formodes at have.

Organiseringen af ’Can Do’-beskrivelser
’Can Do’-skalaerne består for øjeblikket af omkring 400 beskrivelser, der er organiseret
i tre generelle områder: Social- og turistområdet [Social and Tourist], Arbejde [Work]
og Uddannelse [Study]. Dette er de tre vigtigste interesseområder for de fleste lørnere.
Hvert af områderne omfatter en række mere specielle områder, f.eks. har Social- og Tu-
ristområdet afsnit om Indkøb [Shopping], Spise Ude [Eating Out], Indkvartering [Acco-
modation] osv. Hvert af disse afsnit omfatter op til tre skalaer for færdighederne
Lytte/Tale, Læse og Skrive. Lytte/Tale forbinder skalaer, der vedrører interaktion.
Hver skala omfatter beskrivelser, der dækker en række niveauer. Nogle skalaer dæk-
ker kun en del af færdighedsniveauerne, eftersom der er mange situationer, hvori der
kun kræves grundlæggende færdigheder for at opnå en vellykket kommunikation.

Udviklingsprocessen
Den oprindelige udviklingsproces foregik i disse trin:
a) beskrive brugere af ALTE-sprogtest gennem spørgeskemaer, rapporter fra skoler osv.;
b) anvende disse oplysninger til at specificere en række behov hos kandidaterne og

identificere væsentlige problemstillinger;
c) anvende test-specifikationer og internationalt anerkendte niveauer som Waystage

og Threshold til at udarbejde de første beskrivelser;
d) justere beskrivelserne og vurdere deres relevans for dem, der skulle tage testen;
e) afprøve beskrivelserne på lærere og elever med henblik på at evaluere relevans og

gennemskuelighed;
f) korrigere, revidere og forenkle sproget i beskrivelserne i lyset af ovenstående.
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Empirisk validering af ALTE ’Can Do’-beskrivelser
De skalaer, der er blevet udviklet som beskrevet ovenfor, har gennemgået en udvidet
empirisk validering. Valideringsprocessen havde til hensigt at omforme ’Can Do’-be-
skrivelserne fra grundlæggende at være et sæt af niveaubeskrivelser til at blive et ka-
libreret måleinstrument. Dette er en løbende proces over lang tid, som vil fortsætte,
efterhånden som flere data bliver tilgængelige fra hele rækken af sprog, der er re-
præsenteret i ALTE.
Indtil nu har data-indsamlingen hovedsageligt været baseret på selvrapportering, hvor
’Can Do’-beskrivelserne er blevet præsenteret for respondenter i form af et sæt af for-
bundne spørgeskemaer. Næsten ti tusinde respondenter har udfyldt spørgeskemaer.
For mange af disse respondenter er yderligere data tilgængelige i form af resultater
fra sprogeksaminer. Det menes, at dette er langt den største indsamling af data, der
nogensinde er foretaget med henblik på at validere en beskrivende skala for sprog-
færdighed.
Der er startet et empirisk arbejde ved at se på deen interne sammenhæng i selve ’Can
Do’-skalaerne med det formal at:
1. tjekke den enkelte beskrivelses funktion inden for hver ’Can Do’-skala;
2. at bringe de forskellige ’Can Do’-skalaer i overensstemmelse med hinanden, dvs. af-

gøre skalaernes relative sværhedsgrad;
3. undersøge ’Can Do’-skalaernes neutralitet, hvad angår sprog.

Spørgeskemaerne er blevet udformet på deltagernes eget førstesprog, undtagen på
meget avancerede niveauer og først og fremmest i de europæiske lande. Responden-
terne har fået spørgeskemaer, der passede til deres område – således at skalaerne for
Arbejde er blevet givet til personer, der anvender et fremmedsprog i professionelle
sammenhænge; skalaerne for Uddannelse er blevet givet til respondenter, der delta-
ger i et studieforløb på et fremmedsprog, eller forbereder deltagerne til det. Skala-
erne for Social- og Turistområdet bliver givet til andre respondenter, mens udvalgte
skalaer fra dette områder også er taget med i Arbejds- og Uddannelses-spørgeskema-
erne som et ”anker”.
Anker-item anvendes i datasamlinger, der skal foretages en Rasch-analyse af for at
forbinde forskellige test og spørgeskemaer. Som det blev forklaret i Appendiks A, ska-
ber en Rasch-analyse én enkelt måleramme ved at anvende et matrix-dataindsam-
lingsdesign eller en række af overlappende testformer, der er forbundet med item,
der er fælles for nærliggende former, og som kaldes anker-item. En sådan systematisk
brug af anker-beskrivelser er nødvendig for at gøre det muligt at afgøre den relative
sværhedsgrad af sprogbrugsområderne og særlige skalaer. Brugen af skalaer for So-
cial- og Turistområdet som et anker hvilede på den antagelse, at disse områder kræ-
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ver en fælles kerne af sprogfærdighed og kan forventes at udgøre det bedste refe-
rencepunkt for at bringe Arbejds- og Uddannelses-skalaerne i ækvivalens med hinan-
den.

Tekstlig revision
Ét af resultaterne af den første fase har været en tekstlig revision af ’Can Do’-skala-
erne. Især er beskrivelser med en negativ tendens blevet fjernet, da de viste sig at
være problematiske ud fra en statistisk synsvinkel og ikke syntes helt at passe til be-
skrivelser af færdighedsniveauer. Her er to eksempler på den slags ændringer, der blev
fortaget:
Negative beskrivelser blev omformuleret til positive beskrivelser, samtidig med at den
oprindelig betydning blev bevaret:
• Tidligere: KAN IKKE besvare andre end enkle, forudsigelige spørgsmål.
• Ændret til: KAN besvare enkle, forudsigelige spørgsmål
2. Beskrivelser brugt som negative bestemmelser af en beskrivelse på et lavere niveau
blev ændret til positive beskrivelser med henblik på at beskrive et højere niveau.
• Tidligere: KAN IKKE beskrive ikke-synlige symptomer som forskellige slags smerter,
f.eks. ”dump”, ”stikkende”, ”dunkende” osv.

• Ændret til: KAN beskrive ikke-synlige symptomer som forskellige slags smerter, f.eks.
”dump”, ”stikkende”, ”dunkende” osv.

Relatering af ’Can Do’ beskrivelser til ALTE eksaminer
Efter den første kalibrering af ’Can Do’-beskrivelserne og de tekstlige revideringer,
der er beskrevet ovenfor, er opmærksomheden blevet rettet mod etablering af en for-
bindelse mellem ’Can Do’-skalaer og andre indikatorer for sprogniveau. Vi er især be-
gyndt at se på præstationer i ALTE eksaminer og på forbindelsen mellem ’Can
Do’-skalaer og niveauerne i Europarådets Referenceramme.
Fra begyndelsen af december 1998 blev der indsamlet data for at forbinde ’Can Do’-
selvklassificering med karakterer, der blev opnået i UCLES (University of Cambridge
Local Examinations Syndicate) EFL- (English as a Foreign Language) eksaminer på for-
skellige niveauer. Der blev fundet en meget klar forbindelse, som gjorde det muligt at
begynde at beskrive betydningen af en eksamenskarakter som typiske profiler af ’Can
Do’-færdighed.
Når ’Can Do’-klassificering baseres på selvrapportering og kommer fra en lang række
af lande og grupper af respondenter, finder vi imidlertid en vis variabilitet i respon-
denternes generelle opfattelse af deres egne færdigheder. Det vil sige, at folk har en
tendens til at forstå ’can do’ på ret forskellige måder af grunde, som måske delvis har
noget at gøre med faktorer som alder eller kulturel baggrund. For nogle grupper af re-
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spondenter svækker dette korrelationen med deres eksamenskarakterer. Der er blevet
valgt analytiske tilgange for så klart som muligt at etablere forbindelsen mellem ’Can
Do’-selvklassificering og kriterieniveauer for færdigheder, som de blev målt gennem
eksamenskarakterer. Yderligere forskning baseret på ’Can Do’-klassificeringer foreta-
get af erfarne opgaverettere vil formentlig være nødvendige for at kunne give en fuld-
stændig karakteristik af forbindelsen mellem eksamenskarakterer og typiske ’Can
Do’-færdighedsprofiler.
Et begrebsligt problem man må tage op i denne sammenhæng drejer sig om begrebet
”beherskelse” – dvs. hvad mener vi helt præcis med ’can do’? Der er brug for en defi-
nition af, hvor sandsynligt vi anser det for at være, at en person på et vist niveau kan
løse bestemte opgaver. Skal der være sikkerhed for, at personen altid vil gennemføre
en vellykket opgaveløsning? Dette ville være for strengt et krav. På den anden side
ville 50% chance for vellykket opgaveløsning være for lavt til at kunne gælde som be-
herskelse.
Tallet 80% er blevet valgt, da en 80% score ofte anvendes i domæne- og kriterie-rela-
teret testning som en angivelse af sproglig beherskelse inden for et givet domæne.
Kandidater, der således opnår et almindeligt ”bestået” til en ALTE-eksamen på et givet
niveau, skulle have 80% chance for at kunne gennemføre en vellykket løsning af de
opgaver, der er blevet identificeret som en udtryk for beherskelse af dette niveau. De
data, der indtil nu er indsamlet om Cambridge eksamenskandidater, viser, at dette tal
stemmer overens med den gennemsnitlige sandsynlighed for at tildele ’Can Do’-be-
skrivelser på det relevante niveau. Denne forbindelse har vist sig at være ret konstant
på tværs af ekamensniveauer.
Mens forbindelsen til eksamenspræstationer indtil nu er blevet baseret på Cambridge-
eksaminer, vil data, der forbinder ’Can Do’-beskrivelser til præstationer i andre ALTE-
eksaminer, fortsætte med at blive indsamlet og dermed tillade os at verificere, at
disse forskellige eksamenssystemer grundlæggende relaterer sig på samme måde til
ALTE-rammens 5 niveauer.

Forankring i Europarådets Referenceramme
I 1999 blev der indsamlet besvarelser, som gav nogle ankre i form af beskrivelser, der
var taget fra Europarådets Referenceramme-dokument fra 1996. Ankrene omfattede:
• deskriptorerne i selvevalueringsskemaet for større kategorier af sprogbrug efter ni-
veau, præsenteret som Tabel 2 i Kapitel 3;

• 16 deskriptorer, der relaterede sig til kommunikative aspekter af flydende sprog [Flu-
ency] fra eksemplificerende skalaer i Kapitel 5.

Tabel 2 blev valgt, fordi den i praksis er ved at få stor udbredelse som en opsumme-
rende beskrivelse af niveauer. ALTE’s evne til at indsamle respons-data på en stort
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antal sprog fra mange lande gav mulighed for at bidrage til valideringen af skalaerne
i Tabel 2.
Beskrivelserne af et flydende sprog [Fluency] er blevet anbefalet, fordi man har fun-
det ud af, at de har de mest stabile vurderinger af sværhedsgrad, når man måler i for-
skellige kontekster i det schweiziske projekt (North 1996/2000). Det var således
forventet, at de kunne gøre det muligt at foretage en god tilpasning af ALTE ’Can Do’-
beskrivelserne til Europarådets Referenceramme. De vanskeligheder, det blev vurde-
ret, at der ville være med beskrivelserne af et flydende sprog [Fluency], viste sig at
svare meget fint med dem, der var givet (North 1996/2000), idet de viste en korrela-
tion på r=0.97. Dette udgør et udmærket anker mellem ’Can Do’-beskrivelserne og de
eksemplificerende skalaer i Europarådets Referenceramme.
At anvende en Rasch-analyse til at tilpasse sæt af beskrivelser (skalaer) ti hinanden,
er imidlertid ikke ukompliceret. Data passer aldrig nøjagtigt til modellen: Der er
spørgsmålet om dimensionalitet, diskrimination og differentiel item-funktion (syste-
matisk variation mellem forskellige gruppers fortolkning), som skal identificeres og
behandles for at gøre det muligt, at der fremkommer den sandest mulige relation af
skalaerne.
Dimensionalitet angår det forhold, at skønt færdighederne Lytte/Tale, Læse og Skrive
har en forbindelse med hinanden, er de alligevel adskilte: analyser, hvori de er ad-
skilte, giver en mere sammenhængende og klar skelnen mellem de enkelte niveauer.
Variabel diskrimination er tydelig, når vi sammenligner Tabel 2 og ’Can Do’-beskri-
velserne. Tabel 2 viser sig at producere en længere skala (at foretage en finere skel-
nen mellem niveauerne) end ’Can Do’-beskrivelserne. Det synes rimeligt at antage, at
grunden til dette er, at Tabel 2 repræsenterer slutproduktet i en længere proces med
udvælgelse, analyse og forfining. Resultatet af denne proces er, at hver niveaubeskri-
velse er sammensat af omhyggeligt udvalgte typiske elementer, der gør det nemmere
for respondenter på et givet niveau at genkende det niveau, der bedst beskriver dem.
Det skaber et mere sammenhængende mønster af responser, som igen skaber en læng-
ere skala. Dette står i modsætning til den nuværende form af ’Can Do’-beskrivelser,
som stadig består af korte, atomistiske beskrivelser, der endnu ikke er blevet gruppe-
ret i sådanne afrundede holistiske niveaubeskrivelser.
Gruppeefekter (differentiel item-funktion) kommer tydeligt frem ved at visse grup-
per (dvs. respondenter, der har udfyldt spørgeskemaerne om Social- og Turistforhold,
Arbejde og Uddannelse) viser sig at foretage en langt finere skelnen mellem niveauer
på nogle af de skalaer, der bruges som ankre, af grunde som det har været svært at
identificere.
Ingen af disse effekter er uventede, når man anvender en Rasch-modelleringstilgang
til at bringe skalaer i ækvivalens med hinanden med. Effekterne viser, at en systema-
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tisk, kvalitativ undersøgelse af teksterne for de individuelle beskrivelser stadig er et
nødvendigt og vigtigt skridt henimod en ”endelig” ækvivalens mellem skalaerne.

Færdighedsniveauer i ALTE Referencerammen
I skrivende stund er ALTE Referencerammen et system med fem niveauer. Den valide-
ring, der blev beskrevet ovenfor, bekræfter, at disse niveauer stort set svarer til ni-
veauerne A2 til C2 i Den Fælles Europæiske Referenceramme. Der arbejdes på at
definere et yderligere begyndelsesniveau (Breakthrough) og ’Can Do’-projektet bidra-
ger til karakteristikken af dette niveau. Forholdet mellem de to Referencerammer kan
opfattes således:

De fremtrædende træk ved hvert ALTE-niveau er som følger:

ALTE Niveau 5 (God bruger): kapacitet til at håndtere materiale, der er bogligt eller
kognitivt krævende, og til at anvende sproget med stor virkning på et præstationsni-
veau, som i visse henseender kan være mere avanceret end en modersmålstalendes.
Eksempel: KAN skanne tekster for relevante oplysninger og fatte tekstens hovedemne,
herunder læse næsten så hurtigt som en modersmålstalende.

ALTE Niveau 4 (Kompetent bruger): Færdighed i at kommunikere med vægt på, hvor
godt det gøres, hvad angår situationstilpasning, sensitivitet og kapacitet til at hånd-
tere ubekendte emner.
Eksempel: KAN håndtere fjendtlig udspørgen med selvtillid. KAN få og fastholde sin
taletur.

ALTE Niveau 3 (Selvstændig bruger): kapacitet til at opnå de fleste mål og udtrykke
sig inden for en række af aktuelle emner.
Eksempel: KAN vise besøgende rundt og give en detaljeret beskrivelse af et sted.

ALTE Niveau 2 (Threshold-bruger): færdighed i at udtrykke sig på en begrænset måde i
bekendte situationer og på en generel måde at håndtere ikke-rutineprægede oplysninger.
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Eksempel: KAN bede om at åbne en konto i banken, forudsat at proceduren er ukom-
pliceret.

ALTE Niveau 1 (Waystage-bruger): færdighed i at håndtere enkle, ukomplicerede op-
lysninger og begynde at udtrykke sig i bekendte sammenhænge.
Eksempel: KAN deltage i en rutinepræget samtale om enkle, forudsigelige emner.

ALTE Breakthrough-niveau: grundlæggende færdighed i at kommunikere om og ud-
veksle oplysninger på en enkel måde.
Eksempel: KAN stille enkle spørgsmål om en menu og forstå enkle svar.

Referencer
Alderson, J.C. 1991: Bands and Scores. I: Alderson, J.G. & North, B. (eds.): Language
testing in the 1990s. London: British Council/Macmillan, Developments in ELT, 71-86.

North, B. 1996/2000: The development of a common framework scale of language pro-
ficiency. PhD thesis. Thames Valley University. Genoptrykt 2000, New York, Peter Lang.

ALTE Handbook of language examinations and examination systems (kan fås fra ALTE’s
secretariat ved UCLES).

For yderligere informationer om ALTE-projektet, kontakt venligst Marianne Hirtzel på
Hirtzel.m@ucles.org.uk

Neil Jones, Marianne Hirtzel, University of Cambridge Local Examinations Syndicate,
marts 2000
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ALTE niveau Lytte/Tale Læse Skrive

ALTE niveau 5 KAN rådgive om eller
tale om komplekse eller
følsomme emner, her-
under forstå talesprogs-
udtryk og håndtere
fjendtlige spørgsmål på
en sikker måde.

KAN forstå dokumenter,
korrespondance og rap-
porter, herunder de fi-
nere nuancer i
komplekse tekster.

KAN skrive breve om
alle emner og tage fyl-
dige noter fra møder og
seminarer med god ud-
tryksevne og sproglig
præcision

ALTE niveau 4 KAN bidrage aktivt på
møder og seminarer
inden for sit eget ar-
bejdsområde eller
holde gang i en uformel
samtale i et ret flyden-
de sprog, herunder be-
herske abstrakte udtryk.

KAN læse hurtigt nok til
at gennemføre et teo-
retisk kursus, læse me-
dier med henblik på at
få informationer eller
forstå korrespondance,
der er skrevet i ikke-
standardsprog.

KAN udarbejde/skitsere
en professionel korre-
spondance, tage for-
holdsvis nøjagtige noter
under møder eller
skrive et essay, som
viser kommunikations-
færdigheder.

ALTE niveau 3 KAN følge med i eller
give et oplæg om et be-
kendt emne eller holde
gang i en samtale om
en forholdsvis bred
vifte af emner.

KAN skanne tekster
efter relevant informa-
tion og forstå detalje-
rede instruktioner eller
råd.

KAN tage noter, mens
der er én der taler eller
skrive et brev, herunder
ikke-rutineprægede an-
modninger.

ALTE niveau 2 KAN i begrænset om-
fang give udtryk for
holdninger til ab-
strakte/kulturelle for-
hold eller tilbyde at
give råd inden for et
kendt område og forstå
instruktioner eller of-
fentlige meddelelser.

KAN forstå rutinepræ-
get information og ar-
tikler og
hovedindholdet i ikke-
rutinepræget informa-
tion inden for et
bekendt område.

KAN skrive breve eller
tage noter om bekendte
og forudsigelige for-
hold.

ALTE niveau 1 KAN give udtryk for
enkle holdninger eller
ønsker i en bekendt
kontekst.

KAN forstå ukompliceret
information inden for et
kendt område på pro-
dukter og skilte og enkle
lærebøger og rapporter
om bekendte emner.

KAN udfylde skemaer og
skrive enkle breve eller
postkort, der omhand-
ler personlig informa-
tion.

ALTE
Breakthrough
niveau

KAN forstå simple in-
struktioner eller del-
tage i en basal saglig
samtale om et forudsi-
geligt emne.

KAN forstå simple notit-
ser, instruktioner og in-
formationer.

KAN udfylde enkle ske-
maer og tage noter,
herunder om tidspunkt,
dato og sted.
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ALTE niveau Lytte/Tale Læse Skrive

ALTE niveau 5 KAN tale om komplekse
og følsomme emner uden
at blive pinlig berørt.

KAN (når man leder efter
et sted at bo) forstå en
lejeaftale i detaljer,
f.eks. tekniske detaljer
og de væsentligste juri-
diske implikationer.

KAN skrive breve om alle
emner med god udtryk-
sevne og korrekthed.

ALTE niveau 4 KAN holde en uformel
samtale i gang over
længere tid og diskutere
abstrakte/kulturelle
emner med en høj grad
af korrekt sprog og en
bred vifte af udtryk.

KAN forstå komplekse
holdninger/argumenter,
sådan som de kommer til
udtryk i aviser.

KAN skrive breve om de
fleste emner. De vanske-
ligheder, der kunne opstå
for læseren, ligger sand-
synligvis på ordforrådsni-
veau.

ALTE niveau 3 KAN holde gang i en sam-
tale, der drejer sig om
en ret bred vifte af
emner, som personlige og
professionelle erfaringer,
løbende begivenheder i
nyhedsmedierne.

KAN forstå detaljeret in-
formation, f.eks. en bred
vifte af kulinariske ter-
mer på et menukort og
termer og forkortelser i
boligannoncer.

KAN skrive til et hotel og
spørge om, hvilke facili-
teter der er til rådighed,
f.eks. faciliteter for han-
dicappede eller mulighe-
den for at få serveret
særlig diætmad.

ALTE niveau 2 KAN i begrænset omfang
udtrykke holdninger til
abstrakte/kulturelle for-
hold og fange nuancer i
betydninger/holdninger.

KAN forstå artikler om
faktuelle forhold i aviser,
standardiserede breve
fra hoteller og breve,
der udtrykker personlige
holdninger.

KAN skrive breve om en
begrænset vifte af forud-
sigelige emner, der dre-
jer sig om personlige
erfaringer, og udtrykke
holdninger i et forudsige-
ligt sprog.

ALTE niveau 1 KAN give udtryk for, hvad
man kan lide og ikke lide
i bekendte kontekster
med brug af enkelt sprog
som ’Jeg kan (ikke)
lide…’

KAN forstå ukompliceret
information, f.eks. eti-
ketter på mad, standard-
menukort, vejskilte og
beskeder på automatiske
hæveautomater.

KAN udfylde de fleste
skemaer, der vedrører
personlige oplysninger.

ALTE
Breakthrough
niveau

KAN stille enkle spørgs-
mål om faktuelle forhold
og forstå svar, der er for-
muleret i et enkelt sprog.

KAN forstå enkle notitser
og informationer, f.eks. i
lufthavne, på skilte i bu-
tikker og på menukort.
KAN forstå enkle vejled-
ninger om medicin og
enkle retningsangivelser

KAN lægge meget enkle
beskeder til en værtfami-
lie, eller skrive meget
enkle ”takke”-hilsner.
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EMNE AKTIVITET MILJØ KRÆVEDE
SPROGFÆRDIGHEDER

Daglig
overlevelse

1. Indkøb

2. Spise ude

3. Hoteltype
Indkvartering

4. Tidsbegrænset leje
(lejlighed, værelse,
hus)

5. Flytte ind
6. Bruge økonomisk
og postal service

Selvbetjeningsbutikker
Almindelige butikker
Markeder
Restauranter
Selvbetjening (fast food)

Hoteller, bed and break-
fast osv.
Agentur, privat udlejer

Værtsfamilier
Banker, vekslekontorer,
postkontorer

Lytte/Tale
Læse

Lytte/Tale
Læse
Lytte/Tale
Læse,
Skrive (udfylde skemaer)
Lytte/Tale
Læse,
Skrive (udfylde skemaer)
Lytte/Tale
Læse, Skrive (breve)
Lytte/Tale
Læse, Skrive

Sundhed Blive/holde sig rask Apotek
Læge
Sygehus
Tandlæge

Lytte/Tale
Læse

Rejser Ankomme til et land
Rejse omkring

Modtage/give
retningsangivelser

Udlejning

Lufthavn/havn
Jernbanestation/bus-
station
Gade, værksted osv.
Rejsebureau
Udlejningsfirmaer (bil,
båd osv.)

Lytte/Tale
Læse, Skrive (udfylde
skemaer)

Nødsituation Klare nødsituationer
(ulykke, sygdom,
problemer med bilen
osv.)

Offentlige steder
Private steder, f.eks.
hotelværelse

Sygehus
Politistation

Lytte/Tale
Læse

Sightseeing Få oplysninger
Tage på tur
Vise folk rundt

Turistkontor
Rejsebureau
Seværdigheder
(monumenter osv.)

Større og mindre byer
Skoler/ungdomsskoler/
universiteter

Lytte/Tale
Læse
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Omgås
mennesker

Tilfældigt møde/ komme
ud af det med menne-
sker
Underholdning

Diskoteker,
selskaber, skoler,
hoteller,
campingpladser,
restauranter osv.

Hjemme, væk fra
hjemmet

Lytte/Tale

Medier/Kulturelle
begivenheder

Se tv, fil, teaterstykker
osv.

Lytte til radio
Læse aviser/blade

Hjemme, bil, biograf,
teater,
’Son et Lumière’ osv.

Lytte/Læse

Personlige
kontakter
(på afstand)

Skrive breve, postkort
osv.

Hjemme, væk fra
hjemmet

Lytte/Tale (telefon)
Læse, Skrive
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ALTE niveau Lytte/Tale Læse Skrive

ALTE niveau 5 KAN rådgive om/hånd-
tere komplekse føl-
somme eller
kontroversielle spørgs-
mål såsom juridiske eller
økonomiske emner i det
omfang, han/hun har
den nødvendige speci-
alistviden.

KAN forstå rapporter og
artikler, som han/hun
med stor sandsynlighed
støder på i forbindelse
med sit arbejde, herun-
der komplekse idéer der
er udtrykt i et komplekst
sprog.

KAN tage fyldige og præ-
cise noter og fortsat del-
tage i et møde eller et
seminar.

ALTE niveau 4 KAN bidrage aktivt på
møder og seminarer
inden for sit eget ar-
bejdsområde og argu-
mentere for eller imod
en sag.

KAN forstå korrespon-
dance, der er formuleret
i et ikke-standardsprog.

KAN håndtere en bred
vifte af rutineprægede
og ikke-rutineprægede
situationer, hvor der øn-
skes professionel service
fra kolleger eller eks-
terne kontakter.

ALTE niveau 3 KAN tage imod og videre-
give de fleste af de be-
skeder, der sandsynligvis
vil kræve opmærksom-
hed i løbet af en almin-
delig arbejdsdag.

KAN forstå det meste af
den korrespondance, de
rapporter og den littera-
tur med produktinforma-
tioner, han/hun
sandsynligvis vil støde på.

KAN håndtere alle ruti-
neprægede forespørgsler
om varer og service.

ALTE niveau 2 KAN give råd til kunder
inden for sit eget ar-
bejdsområde om enkle
forhold.

KAN forstå hovedindhol-
det i ikke-rutineprægede
breve og teoretiske ar-
tikler inden for sit ar-
bejdsområde.

KAN tage rimeligt præ-
cise noter under et møde
eller et seminar, hvor
emnet er bekendt og for-
udsigeligt.

ALTE niveau 1 KAN formulere enkle
behov inden for sit eget
arbejdsområde såsom
’Jeg vil gerne bestille
25…’

KAN forstå de fleste
korte rapporter eller ma-
nualer af forudsigelig art
inden for hans/hendes
eget ekspertområde, for-
udsat at der gives til-
strækkelig tid.

KAN skrive en kort, sam-
menhængende notits
med en forespørgsel til
en kollega eller et kendt
kontakt i et andet firma.

ALTE
Breakthrough
niveau

KAN tage imod og videre-
give enkle rutinepræ-
gede beskeder, såsom
’Fredag møde kl. 10’.

KAN forstå korte rappor-
ter eller produktbeskri-
velser om bekendte
emner, hvis de er formu-
leret i et enkelt sprog og
indholdet er forudsige-
ligt.

KAN skrive korte rutine-
prægede anmodninger til
en kollega, såsom ’Jeg
vil gerne have 20 X’.
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EMNE AKTIVITET MILJØ KRÆVEDE
SPROGFÆRDIGHEDER

Arbejdsrelateret
service

1. Anmode om arbejds-
relateret service 2. Give
arbejdsrelateret service

Arbejdsplads (kontor,
fabrik osv.)
Arbejdsplads (kontor,
fabrik osv.),
Kundens hjem

Lytte/Tale
Skrive
Lytte/Tale
Skrive

Møder og semi-
narer

Deltage i møder og se-
minarer

Arbejdsplads (kontor,
fabrik osv.),
konferencecenter

Lytte/Tale
Skrive (noter)

Formelle præ-
sentationer og
demonstrationer

Følge med i eller give
en præsentation eller
demonstration

Konferencecenter, ud-
stillingscenter, fabrik,
laboratorium osv.

Lytte/Tale
Skrive (noter)

Korrespondance Forstå og skrive fax,
breve, notat, e-mail
osv.

Arbejdsplads
(kontor, fabrik osv.)

Læse
Skrive
Læse

Rapporter Forstå og skrive rappor-
ter (af større længde og
med en betydelig grad
af formalitet)

Arbejdsplads
(kontor, fabrik osv.)

Læse

Offentligt til-
gængelige infor-
mationer

Få relevante informatio-
ner (f.eks. fra produkt-
litteratur,
professionelle/handels-
tidsskrifter, annoncer,
websider osv.)

Arbejdsplads
(kontor, fabrik osv.),
hjem

Læse

Instruktioner og
vejledninger

Forstå opslag (f.eks. om
sikkerhed)
Forstå og skrive instruk-
tioner (f.eks. in installa-
tions-, betjenings- og
vedligeholdelsesmanua-
ler)

Arbejdsplads
(kontor, fabrik osv.)

Læse Skrive

Telefon Foretage opkald
Modtage opkald (herun-
der tage imod beske-
der/skrive noter)

Kontor, hjem,
hotelværelse osv.

Lytte/Tale/Skrive
(noter)
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ALTE niveau Lytte/Tale Læse Skrive

ALTE niveau 5 KAN forstå vittigheder,
sidebemærkninger på
hverdagssprog og kultu-
relle hentydninger.

KAN hurtigt og pålideligt
skaffe sig adgang til alle
informationskilder.

KAN tage nøjagtige og
fyldige noter under en
forelæsning, et seminar
eller en vejledning.

ALTE niveau 4 KAN følge med i en ab-
strakt argumentation,
f.eks. en afvejning af ar-
gumenter for og imod og
dragningen af en konklu-
sion.

KAN læse hurtigt nok til
at klare kravene fra et
bogligt kursus.

KAN skrive et essay, som
viser evne til at kommu-
nikere, således at det
giver få vanskeligheder
for læseren.

ALTE niveau 3 KAN give en klar præsen-
tation om en bekendt
emne og besvare forudsi-
gelige og faktuelle
spørgsmål.

KAN skanne tests for re-
levant information og
forstå tekstens hoved-
pointe.

KAN tage enkle noter,
som kan være til en vis
nytte i forbindelse med
skrivning og gennemsyn
af essays.

ALTE niveau 2 KAN forstå instruktioner
om lektioner og opgaver,
som gives af en lærer.

Kan forstå basale in-
struktioner og beskeder,
f.eks. elektronisk biblio-
tekskataloger, når man
får nogen hjælp.

KAN skrive nogle oplys-
ninger ned under et
oplæg, hvis det bliver
mere eller mindre dikte-
ret.

ALTE niveau 1 KAN give udtryk for
enkle holdninger ved at
anvende udtryk som ’Det
er jeg ikke enig i’.

KAN forstå hovedindhol-
det i en forenklet lære-
bog eller artikel, når
man læser meget lang-
somt.

KAN skrive en meget kort
enkel beretning eller be-
skrivelse som f.eks. ’Min
sommerferie’.

ALTE Breakth-
rough niveau

KAN forstå basale in-
struktioner om klassens
tider, datoer og klasse-
værelsesnummer, og om
opgaver der skal laves.

KAN læse basale notitser
og instruktioner.

KAN skrive tider, datoer
og steder ned fra tavlen
eller opslagstavlen.
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EMNE AKTIVITET MILJØ KRÆVEDE SPROGFÆR-
DIGHEDER

Forelæsninger,
oplæg, præsen-
tationer og de-
monstrationer

1. Følge en forelæsning,
et oplæg, en præsenta-
tion eller en demonstra-
tion
2. Holde en forelæs-
ning, et oplæg, en præ-
sentation eller
demonstration.

Foredragssal,
klasseværelse,
laboratorium

Lytte/Tale
Skrive (noter)

Seminarer og
vejledninger

Deltage i seminarer og
vejledninger

Klasseværelse,
studereværelse

Lytte/Tale
Skrive (noter)

Lærebøger,
artikler osv.

Samle informationer Studereværelse,
bibliotek osv.

Læse
Skrive (noter)

Essays Skrive essays Studereværelse,
bibliotek,
eksamenslokale osv.

Skrive

Redegørelser Skrive redegørelser
(f.eks. om et
eksperiment)

Studereværelse,
laboratorium

Skrive

Færdighed i at
indhente
informationer

Indhente informationer
(f.eks. fra en database,
et bibliotek, en ordbog
osv.)

Bibliotek,
ressourcecenter osv.

Læse
Skrive (noter)

Organisering af
studier

Lave aftaler, f.eks. med
lærere om tidsfrister for
indlevering af opgaver.

Foredragssal,
klasseværelse,
studereværelse

Lytte/Tale
Læse
Skrive




