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OVERSIGT OVER FORKORTELSER 

 

CEFR Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (Common 

European Framework of Reference for Languages) 

MFL Moderne fremmedsprog (Modern Foreign Language) 
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SAMMENDRAG 

Introduktion 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) er udviklet af Europarådet 

for at skabe enhed inden for uddannelsesmæssige og kulturelle spørgsmål blandt 

medlemsstaterne for så vidt angår fremmedsprogslæring, for at fremme 

gennemsigtighed og samhørighed inden for læring og undervisning i moderne sprog i 

Europa. Den blev udgivet i 2001. CEFR udgør en generel ramme, som indikerer, hvad 

sproglørnere skal lære for at kunne bruge et fremmedsprog effektivt i praksis. Dermed 

skaber referencerammen en fælles basis for læreplaner eller retningslinjer for 

sproglæring, kvalifikationer, lærebøger, prøver og læreplaner på tværs af Europas 

lande1. CEFR bygger på en handlingsorienteret tilgang til sproglæring og -brug. Den 

indeholder seks referenceniveauer for fremmedsprogslæring. CEFR forsøger ikke kun 

at gøre det lettere at foretage sammenligninger mellem lande (på grundlag af en 

fælles konceptuel ramme for sproglæring), men også at respektere nationale 

traditioner og systemer for standarder for sprogkundskaber.  

 

I 2008 blev Ministerkomitéens anbefalinger til medlemsstaterne om anvendelsen af 

Europarådets Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og fremme af 

mangesprogethed udsendt for at opfordre medlemsstaterne til at implementere CEFR i 

deres uddannelsessystem og fremme mangesprogethed. I anbefalingen rådes 

medlemsstaternes regeringer til at tage højde for deres forfatning, deres 

uddannelsessystem og de nationale, regionale og lokale forhold, når de implementerer 

CEFR og fremmer mangesprogethed. Til brug for denne gennemførelse beskrives 

følgende tiltag (under overskrifterne "generelle principper" og "specifikke tiltag"): 

 

 A) Generelle principper og tiltag, som skal implementeres af de ansvarlige 

myndigheder for sproguddannelse på nationalt, regionalt og lokalt niveau, og som 

omfatter at skabe vilkår, som muliggør en effektiv anvendelse af CEFR. Disse vilkår 

bør fremme samarbejdet mellem både uddannelsesinstitutioner og medlemsstater. 

De bør desuden skabe grundlag for fælles anerkendelse af sprogkvalifikationer og 

omfatte vejledning for sproglæring med henblik på at opretholde og udvikle 

mangesprogethed blandt europæiske borgere. Især skal disse vilkår tilskynde 

lærere, uddannelsesprogrammer for lærere, lørnere, uddannelsesadministratorer, 

tilrettelæggere af undervisningsforløb, lærebogsforfattere, tilrettelæggere af 

læreplaner og prøveinstanser til at implementere CEFR og dens underliggende 

lørnerfokuserede, handlingsorienterede og kompetencebaserede tilgang til 

fremmedsprogslærings- og -undervisningstilgange.  

 

 B) Specifikke tiltag rettet mod politisk beslutningstagning, udvikling af 

læreplaner og lærebøger, uddannelse af lærere og evaluering: Nationale, 

regionale og lokale uddannelsesmyndigheder, som beslutter at anvende CEFR, 

tilskyndes til at sikre en passende og sammenhængende anvendelse af rammen 

ved at påtage sig ansvaret for at lette og koordinere samarbejdet mellem alle 

relevante aktører inden for sproguddannelse. Herunder hører at opfordre alle 

udviklere af sprogpolitik og uddannelsesadministratorer til at sikre enhed inden for 

sproglige mål og fremme bevidstheden om sprogbrug og sproglige kompetencer 

inden for undervisningen. Institutter for uddannelse af sproglærere bør opfordres 

til at anvende CEFR effektivt til deres uddannelsesprogrammer. Desuden skal 

lærebogsudviklere opfordres til at tage højde for CEFR, når de udvikler lærebøger 

                                                 
1  Europarådet, Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment, 

2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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til sprogundervisning. Dette gælder også for udviklere af sprogtests, prøver og 

evalueringer. 

 

I de år, der er gået, siden CEFR blev udviklet og offentliggjort, er der rejst kritik af 

referencerammens mål, dens tilgængelighed, beskrivelse og klassificering af 

sprogkompetencer, antallet af kompetenceniveauer og anvendelsen af CEFR i 

sprogtestning. Næsten alle aspekter af CEFR er sårbare over for seriøs kritik, men når 

man tænker på referencerammens store rækkevidde, er det et relativt lille antal 

professionelle sprogfolk, der har kritiseret den skriftligt. 

 

Der er taget en række EU-initiativer på sprogområdet: projekter inden for 

programmet for livslang læring, indarbejdelse af CEFR i Europass-formatet og 

udarbejdelsen af den europæiske undersøgelse af sprogkompetencer. Europarådet har 

udsendt vejledningsmateriale om anvendelse af CEFR i praksis:  

 

 I 2009 udsendte Europarådet vejledningen "Relating Language Examinations to the 

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment (CEFR)". Formålet med vejledningen er at hjælpe udbydere af prøver 

med at relatere deres prøver til CEFR ved at udvikle procedurer, som kan sikre 

denne sammenhæng. 

 I den første europæiske undersøgelse af sprogkompetencer anvendte man CEFR-

niveauerne til at fastslå de studerendes kundskabsniveauer i 14 europæiske lande. 

Efter analysen af kundskabsniveauerne konkluderede denne undersøgelse, at de 

centrale myndigheder i 14 af de 16 analyserede undervisningssystemer har 

anbefalet, at man anvender CEFR i politikken for sproglæring, eller har gjort det 

obligatorisk. 

 

Denne undersøgelse giver et indblik i, i hvilket omfang Den Fælles Europæiske 

Referenceramme for Sprog bliver implementeret i de europæiske lande. Undersøgelsen 

omfatter: 

 

 en analyse af fremmedsprogskompetencerne i læringsresultaterne for 

kvalifikationer/beviser, som erhverves ved afslutningen af en uddannelse på 

gymnasialt niveau 

 en undersøgelse af anvendelsen af CEFR inden for udbydelsen af privat uddannelse 

 en vurdering af sprogcertifikaters sociale funktion. 

 

Fokus ligger på det første mål. 

 

Analysen har fokuseret på seks lande (Sverige, Frankrig, Nederlandene, Ungarn, 

Østrig og Det Forenede Kongerige - Skotland). Ved udvælgelsen blev der taget højde 

for kriterier såsom sprogfamilier, geografisk anvendelsesområde og andre 

landekarakteristika. Undersøgelsen har desuden fokuseret på en enkelt 

kvalifikationstype. Den udvalgte kvalifikation i hvert land er sammenlignelig i omfang 

og funktion og har samme niveau i den europæiske referenceramme for kvalifikationer 

(niveau 4: kvalifikationer, som giver adgang til videregående uddannelse). Følgende 

kvalifikationer er medtaget: i Østrig: akademisk sekundær uddannelse (tysk: 

Allgemein bildende höhere Schule), i Sverige: forberedende program for højere 

uddannelse (svensk: Högskoleförberedande program), i Nederlandene: 

universitetsforberedende uddannelse (nederlandsk: Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs), i Det Forenede Kongerige (Skotland): højere og avancerede højere 

kvalifikationer (engelsk: Higher and Advanced Higher qualifications), i Frankrig: 

studentereksamen (fransk: Baccalauréat), i Ungarn: alment- og erhvervsgymnasium 

(ungarsk: gimnázium and szakközépiskola). 
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Hovedpunkter 

Med hensyn til den generelle implementering bemærkes følgende: Læring af et 

første moderne fremmedsprog er obligatorisk for elever i de gymnasiale uddannelser i 

henhold til politikkerne for sproglæring i fem af de seks udvalgte lande. Der er 

konstateret store forskelle i politikkerne med hensyn til at lære et andet og tredje 

moderne fremmedsprog. I nogle lande (SE, NL, FR og HU) er det obligatorisk for 

eleverne at lære mere end et sprog, mens det er valgfrit i andre lande (UK-Skotland 

og AT). I de udvalgte lande er det et varmt debatemne, hvordan eleverne kan opnå 

bedre resultater og bedre kundskaber i moderne fremmedsprog.  

 

Alle de udvalgte lande relaterer deres læreplaner og politikker for 

fremmedsprogslæring til CEFR. De fleste af landene har implementeret CEFR i 

forskellige grader i deres nationale og/eller specifikke læreplaner for moderne 

fremmedsprog. Kun Østrig og Frankrig har lovfæstet CEFR. En vigtig hindring for 

implementeringen af CEFR synes at være, at der savnes empirisk evidens fra 

forskningsundersøgelser for forbindelsen mellem CEFR og læringsresultater, 

målsætninger for læreplaner, prøver og/eller andre (politiske) dokumenter, som har 

indflydelse på uddannelsessystemet. Desuden kræver implementering af CEFR i 

klassen andre færdigheder af fremmedsprogslærerne. Derfor er flere lande (FR, NL og 

SE) bekymrede over fremmedsprogslærernes brug af CEFR. 

 

Hvad angår de specifikke tiltag i forbindelse med implementeringen af CEFR (prøver, 

lærebøger og uddannelse af lærere) nåede undersøgelsen frem til følgende 

hovedresultater: 

 

I fire af de seks udvalgte lande (AT, SE, NL og FR) er det obligatorisk at aflægge en 

prøve i det første fremmedsprog. I Østrig, Nederlandene og Frankrig skal eleverne 

bestå denne prøve for at få deres bevis, som giver adgang til videregående 

uddannelse. Der kræves ikke prøveaflæggelse i et andet fremmedsprog i noget af de 

seks udvalgte lande. I Nederlandene og Frankrig er andet fremmedsprog obligatorisk, 

men det kan være enten et moderne fremmedsprog, et klassisk sprog eller et 

regionalt sprog. Hvad angår implementeringen af CEFR i endelige eksaminer og 

prøver, kan der skelnes mellem følgende situationer: 

  

 de endelige eksaminer eller prøver er baseret på CEFR (AT, HU, SE og NL) 

 de endelige eksaminer i fremmedsprog er i dag ikke baseret på CEFR (FR) 

 der er ingen forbindelse mellem CEFR og de endelige prøver i fremmedsprog (UK-

Skotland). 

 

I fem af de seks udvalgte lande er der fastsat læringsmål, som indikerer et CEFR-

niveau for prøven (AT, SE, NL, HU og FR). Kun to (AT og NL) af de udvalgte lande har 

fastsat forskellige CEFR-niveauer for mindst fire af sprogkompetencerne (læse, skrive, 

lytte, tale). I forhold til opfordringen fra Europarådets Ministerkomité til de nationale, 

regionale og lokale uddannelsesmyndigheder, som beslutter at anvende CEFR, kan det 

konkluderes, at flertallet af de udvalgte lande har implementeret CEFR i prøver eller 

eksaminer og har præciseret denne forbindelse med en gennemsigtig fremstilling af 

læringsmålene for fremmedsprog i CEFR-niveauer. 

 

Med hensyn til udgivere af lærebøger, som er beregnet til de udvalgte kvalifikationer, 

kan der skelnes mellem de lande, hvor udviklingen af lærebøgerne og deres indhold er 

bundet af statsregulering (AT og HU), og de lande, hvor der ikke findes en sådan 

statslig regulering af udviklingen og indholdet af lærebøger (SE, NL, FR og UK-

Skotland). Hvad angår implementeringen af CEFR i disse lærebøger, kan de udvalgte 

lande opdeles i to grupper: lande, hvor udgiverne har anvendt CEFR indirekte (AT, HU 

og SE) gennem krav, som er fastsat i nationale læreplaner, og lande, hvor udgiverne 

enten selv kan vælge, om de vil anvende CEFR eller ej, eller hvor den slet ikke 
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anvendes (NL, FR og UK-Skotland). I forhold til opfordringen fra Europarådets 

Ministerkomité kan det konkluderes, at nogle lande pålægger udgivere af lærebøger i 

fremmedsprog at anvende CEFR, og nogle stimulerer udgiverne til at bruge CEFR i 

nationale og/eller specifikke læreplaner for fremmedsprog. 

 

I alle de udvalgte lande undtagen UK-Skotland indgår CEFR i 

efteruddannelsesprogrammer for lærere. Til sammenligning anvender kun tre af 

de udvalgte lande (AT, NL og FR) CEFR i den egentlige læreruddannelse. Således er 

forskellene i anvendelsen af CEFR i uddannelsen af lærere i de udvalgte lande 

tydeligst i den egentlige læreruddannelse. Der kan dermed udpeges fire situationer 

med hensyn til implementeringen af CEFR i den egentlige læreruddannelse: 

  

 i den første situation er lærere i de egentlige læreruddannelsesprogrammer 

forpligtet til at anvende CEFR  

 i den anden situation er CEFR indarbejdet i læreplanerne  

 i den tredje situation er der ingen anbefalinger eller krav om anvendelsen af CEFR, 

og  

 i den fjerde situation er der ingen forbindelse.  

 

Da lærere har metodefrihed til at planlægge og udforme deres lektioner, f.eks. ved at 

vælge materiale som f.eks. lærebøger og didaktiske metoder, er det vanskeligt at 

konkludere, om lærere faktisk anvender CEFR i deres lektioner. For nogle af de 

udvalgte lande antages det imidlertid, at disse fremmedsprogslærere kender CEFR på 

grund af den forbindelse, der findes i læreplanerne. I forhold til opfordringen fra 

Europarådets Ministerkomité kan det konkluderes, at implementeringen af CEFR i 

læreruddannelsen og efteruddannelsen af lærere i nogle få af de udvalgte lande bliver 

fremmet af staten. 

 

Generelt anvendes CEFR i vidt omfang af såvel private udbydere, som tilbyder 

kurser i fremmedsprog, og sprogevalueringsorganisationer. Med hensyn til 

årsagerne til, at folk ønsker at opnå et sprogcertifikat (øger deres chancer på 

jobmarkedet, nødvendigt for arbejde, adgang til universitet, personlig udvikling), eller 

med andre ord den sociale funktion, ser en angivelse af CEFR-niveau ud til at tilføre 

en merværdi, idet den øger gennemsigtigheden i de udbudte kurser og i 

anerkendelsen af fremmedsprogskompetenceniveauer på tværs af grænserne. 

 

Vedrørende referenceniveauerne for fremmedsprog kan følgende nævnes: De 

forskellige datakilder giver et sammenhængende billede, når det gælder en generel 

vurdering af referenceniveauerne for fremmedsprog i de udvalgte lande. De kan 

indplaceres således:  

 

 Gruppe 1: Meget højt niveau (Sverige og Nederlandene) 

 Gruppe 2: Højt niveau (Østrig) 

 Gruppe 3: Mellemniveau (Ungarn og Frankrig) 

 Lavt niveau (UK-Skotland).  

 

Selv om der optræder forskelle, er der generelt en forbindelse mellem graden af 

CEFR-implementering og referenceniveauer. Det kan dog ikke konkluderes, at der er 

tale om en årsagssammenhæng. Andre faktorer end graden af CEFR-implementering 

påvirker referenceniveauerne for fremmedsprog, herunder almindelige traditioner med 

hensyn til sprog, og om sproget er meget udbredt eller ej. I lande, hvor det nationale 

sprog anvendes bredt i udlandet (engelsk, fransk), er behovet for at lære et andet 

sprog mindre end i lande, hvor det nationale sprog er mindre udbredt (nederlandsk, 

svensk). Endelig kan også landets sproglige landskab være med til at forklare et lands 

specifikke situation, hvad angår referenceniveauer for fremmedsprog. 
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Konklusioner 

Hovedkonklusionerne beskrives nedenfor: 

 

Hovedkonklusion 1: Landene implementerer og anvender CEFR i forskellige grader, 

som spænder fra at lovfæste de CEFR-relaterede læringsmål til ingen henvisning til 

CEFR overhovedet. Generelt kan det konkluderes, at jo mere CEFR implementeres og 

anvendes i politiske dokumenter (love, nationale læreplaner), jo mere anvendes CEFR 

ved prøver, i lærebøger og uddannelse af lærere. 

 

Hovedkonklusion 2: Vigtige udfordringer for implementeringen er for det første den 

manglende empiriske evidens for, at der er en forbindelse mellem læringsresultater og 

CEFR-niveauerne, og for det andet fremmedsprogslærernes evne til at bruge CEFR i 

deres lektioner som tilsigtet. 

 

Hovedkonklusion 3: Der er generel enighed vedrørende CEFR-indikationen af 

læringsresultater for fremmedsprog på gymnasialt niveau. De erklærede 

læringsresultater i de seks lande ligger generelt på samme niveau. Niveauet for 

læringsresultaterne for det første fremmedsprog er sædvanligvis fastlagt på niveau 

B2, for det andet fremmedsprog er det relaterede niveau generelt B1. 

 

Hovedkonklusion 4: De fleste af de udvalgte lande implementerer CEFR i prøver 

eller eksaminer, men generelt savnes der evidens for forbindelsen mellem 

læringsresultaterne for fremmedsprog og CEFR-niveauerne. 

 

Hovedkonklusion 5: CEFR anvendes generelt i udarbejdelsen af lærebøger. Om CEFR 

bliver anvendt, afhænger i høj grad af, om CEFR er implementeret og bliver anvendt i 

udarbejdelsen af læreplaner og nævnes i (lovgivningsmæssigt) vejledningsmateriale 

(nationale læreplaner). 

 

Hovedkonklusion 6: Der er meget store forskelle mellem landene med hensyn til, 

om CEFR bliver anvendt i læreruddannelserne. Her er situationen meget bedre med 

hensyn til efteruddannelse, hvor fem af de seks udvalgte lande tilbyder 

uddannelsesprogrammer, som indeholder CEFR. 

 

Hovedkonklusion 7: Lærernes kendskab til CEFR afhænger af, hvor stor vægt der 

lægges på CEFR i læreplanerne og læreruddannelsen i landet. 

 

Hovedkonklusion 8: Der er en forbindelse mellem graden af CEFR-implementering 

og registrerede referenceniveauer, idet graden af CEFR-implementering ser ud til at 

være højere i lande med højere referenceniveauer. Imidlertid er 

årsagssammenhængen mellem de to for det første uklar, og for det andet spiller andre 

(kontekstuelle) faktorer en vigtigere rolle med hensyn til at forklare 

referenceniveauerne (som f.eks. om det officielle sprog er vidt udbredt uden for 

hjemlandet og det sproglige landskab generelt). 

 

Hovedkonklusion 9: Generelt er CEFR velindarbejdet i de private udbyderes praksis 

og procedurer, som udsteder certifikater for fremmedsprog. CEFR afspejles i 

fremmedsprogscertifikater i form af en angivelse af CEFR-niveauet, den medtages i 

det anvendte materiale, og lærerne informeres om CEFR gennem 

efteruddannelsesprogrammer. 

 

Hovedkonklusion 10: For lørnere, private udbydere og sprogevalueringsinstitutter 

skaber CEFR gennemsigtighed, og den gør det muligt at sammenligne de tilbudte 

kurser. Den enkeltes motivation for at opnå et formelt certifikat er for det meste at 

øge hans eller hendes muligheder på arbejdsmarkedet. Selv om vejledningerne og 

retningslinjerne vedrørende CEFR anses for nyttige, er CEFR's kompleksitet en 
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hindring for de private udbyderes anvendelse af den. Der er ønsker om mere 

forenklede versioner af CEFR. 

Anbefalinger  

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) er udviklet af Europarådet 

for at fremme gennemsigtighed og samhørighed inden for læring og undervisning i 

moderne sprog i Europa. CEFR forsøger både at gøre det lettere at foretage 

sammenligninger mellem lande (på grundlag af en fælles konceptuel ramme for 

sproglæring), og at respektere nationale traditioner og systemer for standarder for 

sprogkundskaber. For at CEFR i fremtiden skal kunne udfylde denne rolle, understøttet 

af EU-aktioner, gives følgende anbefalinger til Europa-Parlamentet og 

medlemsstaterne vedrørende ovenstående hovedkonklusioner: 

 

Anbefaling 1 (til Europa-Parlamentet): Europa-Parlamentet og Kommissionen 

bør anvende CEFR som et redskab til at stimulere politikudviklingen i 

medlemsstaterne vedrørende fremmedsprogslæring 

CEFR har allerede eksisteret i over 10 år, og der er sket en stor udvikling i denne 

periode. Implementeringen kunne imidlertid godt bruge en fornyet fremdrift på et 

mere politisk niveau i form af EU-aktioner til støtte for Europarådets referenceramme. 

Det anbefales derfor: 

 at udvikle Survey Lang-initiativitet yderligere ved at medtage både flere lande og 

flere sprog (ikke kun de første to sprog, som der undervises mest i, men en 

bredere vifte, så man undgår at indsnævre den politiske opmærksomhed til kun 

første og andet fremmedsprog). 

 at stimulere udveksling af erfaringer på nationalt niveau med at reformere 

sproglæringspolitikken i retning af en mere handlingsorienteret tilgang og skabe 

enhed med hensyn til evaluering og angivelse af elevernes kompetenceniveauer. 

Dette kunne ske i form af peerlæringsaktiviteter, metodesamlinger, ensartede 

formater til at rapportere om udviklingen. 

 at forlange mere eksplicit, at europæiske programmer som f.eks. opfølgningen til 

programmet for livslang læring skal støtte anvendelsen af CEFR og den 

handlingsorienterede tilgang og stimulere brugen af Europass-cv'er. Desuden bør 

den europæiske referenceramme for kvalifikationer, som har et lignende grundlag, 

knyttes mere klart til CEFR for at forbedre gennemsigtigheden og kendskabet til 

både den handlingsorienterede tilgang og CEFR-referenceniveauerne. 

 

Anbefaling 2 (til medlemsstaterne og Europa-Parlamentet): Landene bør 

anerkende forbindelser mellem systemer og CEFR 

Selv om der er etableret forbindelser mellem læringsresultater for fremmedsprog og 

CEFR-niveauerne, anerkendes disse forbindelser ikke af andre medlemsstater. Dette 

er ikke nødvendigt i sig selv, men når det handler om at have tillid til hinandens 

kvalifikationer og anerkendte læringsresultater, bør de procedurer, der anvendes til at 

underbygge forbindelserne, være forståelige og acceptable for medlemsstaterne. Det 

anbefales derfor: 

 

 at indføre principper for at knytte sproglæring i nationale uddannelsessystemer til 

CEFR. Disse skal ikke nødvendigvis omfatte tekniske aspekter, men bør anvendes 

for at stimulere den politiske og sociale debat om sproglæring. Principperne kunne 

f.eks. være: at inddrage alle relevante aktører (politikudviklere, eksperter, lærere, 

skoler, forlag), at anvende ekstern ekspertbistand og at indføre en fælles 

handlingsplan for henvisning til CEFR for at skabe enighed vedrørende 

anvendelsesområdet for tilknytning til CEFR. 

 at gøre det lettere at inddrage andre lande i at skabe forbindelser mellem sprog og 

læring i nationale uddannelsessystemer og CEFR. Det centrale spørgsmål er, om 

andre lande har tillid til de forbindelser, der skabes. At lade eksperter (også på 
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politisk niveau), helst fra forskellige lande, reflektere over de forbindelser, der er 

etableret, med henblik på at gør forbindelsen mere troværdig for andre lande. 

 at stimulere peerlæring og peerreview blandt politikudviklere fra forskellige lande 

for at fremme etableringen af klarere forbindelser mellem sproglæring i de 

nationale uddannelsessystemer og CEFR og dermed bruge CEFR som en 

reformdagsorden for sproglæringspolitikker. 

 

Anbefaling 3 (til medlemsstaterne): Den faktiske anvendelse af CEFR i 

skolerne bør øges 

Som vi har set, stimuleres anvendelsen af CEFR på basisniveau af politisk handling på 

højere niveau, såsom at lovfæste CEFR eller at anvende CEFR ved fastlæggelsen af 

nationale læreplaner. Derudover er der brug for yderligere handling for at stimulere 

lærere og forlag til at bruge CEFR. Det anbefales derfor:  

 

 at skabe troværdighed og tilpasse rammen i den nationale kontekst ved at gøre 

brug af erfaringer og diskussioner med andre europæiske lande, konsultere 

eksperter og bruge Europarådets vejledning. For at sikre en utvetydig anvendelse 

bør CEFR desuden indskrives i de nationale læreplaner og de specifikke læreplaner 

for fremmedsprog, så den handlingsorienterede tilgang til sproglæring får et solidt 

grundlag.  

 at stimulere anvendelsen af CEFR-niveauerne ved at fastsætte årlige målniveauer 

for at kontrollere fremskridt. Det kunne være nødvendigt at give vejledning om 

fastsættelse af underniveauer, så der er mulighed for mere gradvise trin. 

 enten at stimulere tilpasningen af lærebøger til de nationale læreplaner eller give 

lærerne og skolerne de nødvendige redskaber til at bruge eksisterende materiale 

og tilpasse det til en handlingsorienteret tilgang. Dette kan f.eks. gøres ved at 

stimulere udveksling af undervisningsmateriale mere bredt. 

 Lægge større vægt på den handlingsorienterede tilgang i uddannelse og 

efteruddannelse af lærere. 

 

Anbefaling 4 (til Europa-Parlamentet): Der er brug for yderligere forskning 

Selv om denne undersøgelse har dækket et bredt område, er der stadig mange 

spørgsmål vedrørende CEFR, som er uklare. Dette gælder især sociale og politiske 

spørgsmål i forbindelse med sproglæring. Det anbefales derfor at undersøge følgende 

spørgsmål yderligere: 

 

 Hvilke sprog er på vej frem, og er CEFR bred nok til at håndtere ikkeeuropæiske 

sprog, f.eks. kinesisk? 

 Hvilken indvirkning har den europæiske sprogindikator på sprogpolitikkerne i 

Europa? Indførelsen af en indikator er et værdifuldt redskab for yderligere at 

stimulere den politiske debat, men den bør ikke føre til, at fokus på sproglæring 

bliver mere snævert. 

 Hvordan kan CEFR anvendes til at styrke positionen for minoritetssprog og 

regionale sprog? 

 Det anbefales at undersøge muligheden for et supranationalt organ eller en 

rådgivende gruppe, hvor landene drøfter hinandens referencer mellem deres egen 

sproglæringspolitikker og CEFR. Dette supranationale organ kunne fungere som en 

platform for at udveksle erfaringer, følge udviklingen, levere praktiske 

retningslinjer, skabe gensidig tillid til hinandens referencer mellem 

fremmedsprogskvalifikationer og referenceniveauer og endelig fastsætte og udvikle 

den politiske dagsorden. 

 

 


