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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 

 

CEFR Gemensamma europeiska referensramen för språk (Common 

European Framework of Reference for Languages) 

MFL Modernt utländskt språk (Modern Foreign Language) 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Introduktion 

Europarådet tog fram den gemensamma europeiska referensramen för språk för att 

medlemsstaterna skulle hantera utbildnings- och kulturfrågor på liknande sätt när det 

gäller lärande av utländska språk. Syftet var att skapa mer insyn och samstämmighet 

i lärandet av och undervisningen i moderna språk i Europa. Referensramen 

publicerades 2001 och utgör en allmän ram för vad språkelever behöver lära sig för 

att kunna använda ett utländskt språk effektivt i praktiken. Referensramen bildar 

alltså en gemensam bas för läroplaner eller riktlinjer för språklärande, kvalifikationer, 

läroböcker, prov och kursplaner i de europeiska medlemsstaterna1. Referensramen 

bygger på en handlingsorienterad syn på inlärning och användning av språk. Ramen 

innehåller sex färdighetsnivåer för språklärande. Syftet med den gemensamma 

europeiska referensramen för språk är inte bara att underlätta jämförelser mellan 

länder (utifrån en gemensam begreppsram för språkinlärning), utan också att 

respektera nationella traditioner och system för språkfärdighetsnivåer. 

 

Under 2008 lämnade ministerkommittén sin rekommendation till medlemsstaterna om 

hur de kan använda Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk och 

främja flerspråkighet. Medlemsstaterna uppmanas att införa referensramen i sina 

utbildningssystem och främja flerspråkighet. I rekommendationen ges 

medlemsstaternas regeringar rådet att väga in landets grundlag, utbildningssystem 

samt nationella, regionala eller lokala förhållanden när de inför den gemensamma 

europeiska referensramen för språk och främjar flerspråkighet. För införandet beskrivs 

följande åtgärder (under rubrikerna ”allmänna principer” och ”särskilda åtgärder”): 

 

 A) Allmänna principer och åtgärder som ansvariga myndigheter för 

språkutbildning på nationell, regional och lokal nivå ska vidta. Myndigheterna ska 

även skapa förutsättningar som gör att den gemensamma europeiska 

referensramen för språk kan användas på ett ändamålsenligt sätt. 

Förutsättningarna ska uppmuntra till samarbete såväl mellan utbildningsorgan som 

mellan medlemsstater. Referensramen bör dessutom leda till ett ömsesidigt 

erkännande av språkkvalifikationer och ge vägledning om språklärande som syftar 

till att upprätthålla och utveckla flerspråkigheten hos EU:s medborgare. Viktigare 

är dock att dessa förutsättningar uppmuntrar lärare, anordnare av 

lärarutbildningar, elever, utbildningsadministratörer, kursplanerare, 

läromedelsförfattare, läroplansutvecklare och examinationsorgan att tillämpa den 

gemensamma europeiska referensramen för språk och ramens elevfokuserade, 

handlingsorienterade och kompetensbaserade metod för inlärning av och 

undervisning i språk.  

 

 B) Särskilda åtgärder som avser politiska beslut, utveckling av läroplaner 

och läroböcker, utbildning av lärare samt bedömningar: Nationella, regionala 

och lokala utbildningsmyndigheter som bestämmer sig för att använda den 

gemensamma europeiska referensramen för språk uppmuntras att se till att ramen 

används på ett lämpligt och samstämmigt sätt genom att underlätta och samordna 

samarbetet mellan alla relevanta parter inom språkutbildningsområdet. De bör 

bland annat uppmana alla beslutsfattare på språkområdet och 

utbildningsadministratörer att måna om enhetliga språkmål och verka för att öka 

medvetenheten om språkanvändning och språkkunskaper inom 

                                                 
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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utbildningsväsendet. Institut som utbildar språklärare bör uppmuntras att använda 

referensramen på ett ändamålsenligt sätt i sina utbildningsprogram. Vidare måste 

läroboksutvecklarna uppmuntras att ta hänsyn till referensramen när de tar fram 

läroböcker i språk. Samma sak gäller dem som utvecklar språktester, prov och 

bedömningar. 

 

Under de år som gått sedan den gemensamma europeiska referensramen för språk 

togs fram och publicerades har kritik riktats mot ramens syfte och tillgänglighet, 

beskrivningen och klassificeringen av språkkunskaper, antalet kunskapsnivåer samt 

tillämpningen av referensramen vid språktester. Nästan alla aspekter av 

referensramen har utsatts för hård kritik, men med tanke på hur spridd den är har 

relativt få yrkesverksamma på språkområdet framfört skriftlig kritik. 

 

Ett antal initiativ på EU-nivå har genomförts på språkområdet: projekt inom 

programmet för livslångt lärande, införlivande av den gemensamma europeiska 

referensramen för språk i Europass-formatet samt utveckling av den europeiska 

undersökningen om språkkunskaper. Europarådet har publicerat vägledningar för hur 

referensramen ska användas i praktiken:  

 

 2009 publicerade Europarådet manualen ”Relating Language Examinations to the 

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

Assessment (CEFR)”. Manualen är tänkt att hjälpa provanordnare att koppla 

proven till den gemensamma referensramen genom att ta fram rutiner som ser till 

att det finns en sådan koppling. 

 I den första europeiska undersökningen om språkkunskaper (First European Survey 

on Language Competences) använde man sig av referensramens nivåer för att 

fastställa kunskapsnivån hos studenter i 14 europeiska länder. Utöver analysen av 

kunskapsnivåer konstaterade man i undersökningen att de centrala myndigheterna 

inom 14 av de 16 analyserade utbildningssystemen hade rekommenderat att 

referensramen skulle användas, eller gjort det obligatoriskt att använda den, i 

riktlinjer för språklärande. 

 

Den här studien visar i vilken utsträckning den gemensamma europeiska 

referensramen för språk har införts i de europeiska länderna. Studien innehåller 

 

 en analys av de kunskaper i utländska språk som framgår av kvalifikationer/betyg 

som ges i slutet av gymnasieutbildningen, 

 en granskning av hur den gemensamma europeiska referensramen för språk 

används vid privata skolor, 

 en bedömning av språkintygens samhälleliga funktion. 

 

Fokus ligger på det första målet. 

 

Analysen är inriktad på sex länder (Sverige, Frankrike, Nederländerna, Ungern, 

Österrike och UK-Skottland). I urvalskriterierna för språkfamiljer har hänsyn tagits till 

geografisk räckvidd och andra egenskaper för länderna. Analysen har även inriktats på 

en typ av kvalifikationer. Den valda kvalifikationen för varje land har jämförbar 

räckvidd och funktion, och motsvarar nivåerna i den europeiska referensramen för 

kvalifikationer (nivå 4: kvalifikationer som ger tillträde till högre utbildning). Följande 

kvalifikationer har beaktats: Österrike: akademisk gymnasieutbildning (på tyska: 

Allgemein bildende höhere Schule); Sverige: Högskoleförberedande program; 

Nederländerna: förberedande universitetsutbildning (på nederländska: Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs); Storbritannien (Skottland): högre och avancerade högre 

kvalifikationer (på engelska: Higher and Advanced Higher qualifications); Frankrike: 

studentexamen (på franska: Baccalauréat); Ungern: allmän gymnasieutbildning och 

yrkesutbildning (på ungerska: gimnázium and szakközépiskola). 
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Viktigaste resultat 

Följande nämns om genomförandet i allmänhet: I fem av de sex undersökta 

länderna är det obligatoriskt för gymnasieelever att läsa ett första modernt utländskt 

språk enligt landets språkutbildningspolitik. Undersökningen visar att det finns stora 

skillnader i politiken när det gäller att lära sig ett andra och tredje modernt utländskt 

språk. En del länder (SE, NL, FR och HU) tvingar eleverna att läsa mer än ett språk, 

medan det i andra länder är frivilligt (UK-Skottland och AT). I de undersökta länderna 

pågår en livlig debatt om huruvida man ska uppmuntra eleverna att nå bättre resultat 

och bättre kunskaper i moderna utländska språk.  

 

I alla undersökta länder är språkpolitiken och utbildningsplanerna för moderna 

utländska språk kopplade till referensramen för språk. De flesta länder har i 

varierande omfattning infört referensramen i sina nationella och/eller specifika 

läroplaner för moderna utländska språk. Endast Österrike och Frankrike har infört 

referensramen i lagstiftningen. Ett viktigt hinder för att införa referensramen tycks 

vara att det saknas empirisk forskning som stöder ett samband mellan referensramen 

och läranderesultat, läroplanernas mål, examinationer och/eller andra 

(policy-)dokument som påverkar utbildningssystemet. Det krävs dessutom en annan 

typ av kompetens hos lärare i moderna utländska språk för att tillämpa referensramen 

i klassrummet. I flera länder (FR, NL och SE) oroar man sig därför för hur 

referensramen används av lärare i moderna utländska språk. 

 

 När det gäller särskilda åtgärder som vidtagits för att införa den gemensamma 

europeiska referensramen för språk (examination, läroböcker och lärarutbildning) har 

vi kommit fram till följande: 

 

I fyra av de sex undersökta länderna (AT, SE, NL och FR) är det obligatoriskt att 

avlägga examen eller ett prov i det första moderna utländska språket. I Österrike, 

Nederländerna och Frankrike krävs att eleverna klarar examinationen eller provet för 

att få ut sin examen som ger tillträde till högre utbildning. I inget av de 

sex undersökta länderna krävs examination i ett andra modernt utländskt språk. I 

Nederländerna och Frankrike är det obligatoriskt att läsa ett andra utländskt språk, 

men detta kan vara antingen ett modernt, klassiskt eller regionalt språk. Följande 

förhållanden kan urskiljas när det gäller införandet av den gemensamma 

europeiska referensramen för språk i slutexaminationer och slutprov: 

  

 Slutexaminationerna eller slutproven baseras på referensramen (AT, HU, SE och 

NL). 

 Slutexaminationerna i moderna utländska språk baseras för närvarande inte på 

referensramen (FR). 

 Ingen koppling görs mellan referensramen och slutexaminationerna i moderna 

utländska språk (UK-Skottland). 

 

I fem av de sex undersökta länderna (AT, SE, NL, HU, and FR) fastställs vilket resultat 

som ska motsvara en viss nivå enligt referensramen. Endast två (AT och NL) av 

länderna har fastställt andra referensnivåer för åtminstone fyra språkfärdigheter 

(läsförståelse, skriftlig färdighet, hörförståelse och muntlig framställning). I 

förhållande till den rekommendation som Europarådets ministerkommitté riktade till 

de nationella, regionala och lokala utbildningsmyndigheter som beslutar sig för att 

använda referensramen, kan man dra slutsatsen att en majoritet av de undersökta 

länderna har utgått från referensramen i prov eller examinationer och tydliggjort 

kopplingen genom att klart ange vilken kunskapsnivå i det moderna utländska språket 

som motsvaras av referensramens nivåer. 
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När det gäller förlag som ger ut läroböcker för de valda kvalifikationerna kan en 

skillnad noteras mellan länder där läroboksproduktionen och innehållet regleras av 

nationella bestämmelser (AT och HU) och länder som saknar sådana bestämmelser 

(SE, NL, FR och UK-Skottland). De studerade länderna går att dela in i två grupper när 

det gäller hur referensramen används i läroböckerna: länder där förlagen har använt 

referensramen indirekt (AT, HU och SE) genom de krav som fastställts i läroplanen för 

hela landet, och länder där förlagen själva kan välja om de vill använda referensramen 

eller inte, eller där den inte används alls (NL, FR och UK-Skottland). I förhållande till 

uppmaningen från Europarådets ministerkommitté kan slutsatsen dras att en del 

stater tvingar förlag som ger ut läroböcker i moderna utländska språk att använda 

referensramen, medan andra uppmuntrar förlagen att använda referensramen, som 

finns i nationella och specifika läroplaner för moderna utländska språk. 

 

I alla undersökta länder utom UK-Skottland har den gemensamma europeiska 

referensramen för språk införlivats i fortbildningsprogram för lärare. Däremot är 

det bara tre av de undersökta länderna (AT, NL och FR) som använder referensramen 

på högskolor där lärare utbildas. Det är alltså i grundutbildningen av lärare som de 

tydligaste skillnaderna finns när det gäller hur referensramen används inom 

lärarutbildningar i de undersökta länderna. När det gäller hur referensramen används i 

grundutbildningen för lärare kan därmed fyra olika förhållanden konstateras: 

  

 1. Anordnare av utbildning i moderna utländska språk för nya lärare är tvungna att 

använda referensramen.  

 2. Referensramen har införlivats i läroplanen.  

 3. Det finns inga råd eller krav på hur referensramen ska användas.  

 4. Det finns ingen koppling.  

 

Eftersom lärare själva får planera och utforma sina lektioner, exempelvis genom att 

välja material såsom läroböcker och undervisningsmetoder, är det svårt att dra någon 

slutsats om huruvida lärare faktiskt använder den gemensamma referensramen på 

sina lektioner. När det gäller en del av de studerade länderna kan vi dock utgå från att 

lärarna i moderna utländska språk vet hur referensramen fungerar, på grund av 

kopplingen till läroplanen.  I förhållande till uppmaningen från Europarådets 

ministerkommitté kan slutsatsen dras att ett fåtal av de studerade staterna har gjort 

det obligatoriskt att genomföra referensramen i såväl lärarutbildningen som 

fortbildningen för befintliga lärare. 

 

Generellt sett används referensramen i stor utsträckning av både privata aktörer 

som erbjuder utbildning i moderna utländska språk och organisationer som utför 

språkbedömningar.  När det gäller skälen till önskemålet om ett språkintyg (ökade 

möjligheter på arbetsmarknaden, ett krav i jobbet, tillträde till universitet, personlig 

utveckling), med andra ord intygets samhällsfunktion, tycks en nivå enligt 

referensramen ge ett mervärde, eftersom det tydliggör de erbjudna kurserna och 

innebär att kunskapsnivån i det moderna utländska språket kan erkännas över 

gränserna. 

 

Följande kan nämnas om kunskapsnivåerna i utländska språk: När det gäller den 

generella bedömningen av kunskapsnivån i moderna utländska språk i de studerade 

länderna framkommer en samstämmig bild av uppgifter från olika källor. Följande 

rangordning kan göras:  

 

 Grupp 1: Mycket goda kunskaper (Sverige och Nederländerna). 

 Grupp 2: Goda kunskaper (Österrike). 

 Grupp 3: Medelgoda kunskaper (Ungern och Frankrike). 

 Låga kunskaper (UK-Skottland).  
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Även om avvikelser uppstår så finns det i allmänhet ett samband mellan 

kunskapsnivåer och i vilken omfattning referensramen har införts. Det går emellertid 

inte att säkerställa att detta är ett orsakssamband. Det finns andra faktorer än i vilken 

grad referensramen har införts som påverkar kunskaperna i moderna utländska språk, 

exempelvis allmänna språktraditioner och huruvida språket används i stor 

utsträckning eller inte. I länder där det nationella språket används utomlands i hög 

grad (engelska och franska) finns det generellt ett mindre behov av att lära sig ett 

annat språk än i länder där språket inte används lika ofta i andra länder 

(nederländska och svenska). Slutligen kan det språkliga landskapet i ett land förklara 

kunskapsnivåerna i moderna utländska språk. 

Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna är följande: 

 

Slutsats 1: Länderna genomför och använder referensramen i olika utsträckning, från 

att de förankrar referensramen i lagen till att de inte alls hänvisar till ramen. En 

generell slutsats är att ju mer referensramen tillämpas och används i policydokument 

(lagstiftning, nationella läroplaner), desto oftare används den för provtillfällen, 

läroböcker och lärarutbildningar. 

 

Slutsats 2:  Stora utmaningar med tillämpningen är dels att det saknas empiriska 

bevis på ett samband mellan läranderesultat och referensramens nivåer, dels 

språklärarnas förmåga att använda referensramen på sina lektioner såsom det är 

tänkt. 

 

Slutsats 3: Det finns en allmän överenskommelse om hur läranderesultaten av 

språkundervisningen på gymnasiet ska anges i referensramen. I de sex länderna slås 

läranderesultaten fast på i princip samma sätt. Vanligtvis ska nivå B2 uppnås för det 

första utländska moderna språket och nivå B1 för det andra språket. 

 

Slutsats 4: En majoritet av de studerade länderna använder referensramen vid prov 

eller examinationer; det saknas emellertid empiriska bevis på ett samband mellan 

läranderesultat i utländska moderna språk och referensramens nivåer. 

 

Slutsats 5: Referensramen används vanligtvis när läroböcker ska tas fram. Huruvida 

referensramen används beror i stor utsträckning på om den har införts och används i 

utvecklingen av läroplaner och om den nämns i (rättsligt) vägledande material 

(nationella läroplaner). 

 

Slutsats 6: Det finns enorma skillnader mellan länderna när det gäller huruvida 

referensramen används i lärarutbildningsprogram. Förhållandet är mycket bättre när 

det gäller fortbildning för lärare, där fem av de sex studerade länderna erbjuder 

utbildningsprogram som bygger på referensramen. 

 

Slutsats 7: Huruvida lärare känner till referensramen eller inte beror på i vilken 

utsträckning den har betonats i läroplanen och lärarutbildningen i landet. 

 

Slutsats 8: Det finns en koppling mellan i vilken omfattning referensramen har införts 

och noterade kunskapsnivåer; i länder med högre kunskapsnivåer har ramen införts i 

större omfattning.  Orsakssambandet mellan de båda faktorerna är dock oklart, och 

dessutom är andra (kontextuella) faktorer viktigare som förklaring till 

kunskapsnivåerna (exempelvis om det officiella språket i stor utsträckning används 

utanför landet samt det språkliga landskapet som sådant). 

 

Slutsats 9: Hos privata aktörer som utfärdar utbildningsbevis i moderna utländska 

språk är referensramen vanligtvis väl införlivad i rutiner och processer.  Eftersom 
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referensramens nivåer anges i språkcertifikaten, och även i det använda materialet, 

speglas ramen i certifikaten och lärarna kommer ofta i kontakt med den vid 

fortbildningar. 

 

Slutsats 10: För elever, privata aktörer och språkbedömningsinstitut skapar den 

gemensamma europeiska referensramen för språk tydlighet och gör det möjligt att 

jämföra de erbjudna kurserna. Anledningen till önskemålet om ett formellt 

utbildningsbevis är först och främst ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Även om 

manualer och vägledningar om referensramen anses vara till god hjälp, är ramen så 

pass komplex att privata aktörer inte gärna använder den.  Enklare versioner av 

referensramen har efterfrågats. 

Rekommendationer  

Den gemensamma europeiska referensramen för språk togs fram av Europarådet för 

att språkundervisningen skulle bli mer överblickbar och samstämmig i Europa. Syftet 

med referensramen är inte bara att underlätta jämförelser mellan länder (utifrån en 

gemensam begreppsram för språkinlärning), utan också att respektera nationella 

traditioner och system för språkfärdighetsnivåer.  För att det avsedda syftet med 

referensramen ska kunna nås i framtiden, bland annat med stöd av EU-åtgärder, 

lämnas följande rekommendationer till Europaparlamentet och medlemsstaterna, mot 

bakgrund av ovannämnda slutsatser: 

 

Rekommendation 1 (till Europaparlamentet): Europaparlamentet och 

kommissionen bör se den gemensamma europeiska referensramen för språk 

som ett verktyg för att stimulera utvecklingen av medlemsstaternas 

språkpolitik för utländska språk 

Referensramen har redan funnits i över tio år och under den här tiden har den 

utvecklats betydligt. Tillämpningen kan dock behöva en skjuts framåt, mer på politisk 

nivå, genom EU-åtgärder som stöder Europarådets ramverk. Därför rekommenderas 

följande: 

 Vidareutveckla initiativet Survey Lang genom att inkludera både fler länder och 

språk (inte bara de två språk som lärs ut mest, utan ett större antal för att 

förhindra att beslutsfattarna inte bara uppmärksammar det största eller näst 

största språket). 

 Främja utbyte av nationella erfarenheter av att reformera politiken för 

språklärande mot ett mer handlingsorienterat arbetssätt och större enhetlighet när 

elevernas kunskapsnivåer ska bedömas och anges. Detta kan ske genom att 

kolleger lär ut till varandra, handböcker med praktiska exempel eller enhetliga sätt 

att redovisa utveckling. 

  Mer uttalat kräva europeiska program, såsom uppföljningen av programmet för 

livslångt lärande för att stödja användningen av referensramen och det 

handlingsorienterade arbetssättet samt stimulera användningen av Europass-CV. 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer, som har en likartad grund, bör 

dessutom kopplas tydligare till den gemensamma europeiska referensramen för 

språk för att öka insynen i och kännedomen om det handlingsorienterade 

arbetssättet och referensramens nivåangivelser. 

 

Rekommendation 2 (till medlemsstaterna och Europaparlamentet): Länderna bör 

godkänna kopplingen mellan systemen och referensramen 
Kopplingar har gjorts mellan läranderesultat i utländska moderna språk och 

referensramens nivåer, men de är inte godkända av andra medlemsstater. Detta är 

visserligen inte nödvändigt i sig, men när det gäller att lita på varandras 

kvalifikationer och godkända läranderesultat bör rutinerna för att styrka kopplingarna 

vara begripliga och möjliga för medlemsstaterna att acceptera. Därför rekommenderas 

följande: 
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 Fastställa principer för hur språklärandet i de nationella utbildningssystemen ska 

kopplas till referensramen.  Principerna behöver inte nödvändigtvis omfatta 

tekniska aspekter, men de bör användas för att stimulera den politiska 

diskussionen och samhällsdebatten om språklärande. Principerna kan exempelvis 

vara att involvera alla relevanta parter (beslutsfattare, experter, lärare, skolor och 

förlag), utnyttja externa experter, fastställa en gemensam handlingsplan för 

hänvisningar till referensramen för att nå en överenskommelse om vilken räckvidd 

kopplingen till referensramen ska ha. 

 Underlätta andra länders deltagande i arbetet med att fastställa kopplingen mellan 

språklärandet i nationella utbildningssystem och referensramen. En viktig fråga är 

om andra länder litar på de fastställda kopplingarna. Låt andra personer på samma 

nivå (även när det gäller beslutsfattare), helst från olika länder, fundera över de 

kopplingar som gjorts för att göra dem ännu mer tillförlitliga för andra länder.  

 Stimulera lärandet mellan kolleger och inbördes utvärdering bland beslutsfattare 

från olika länder för att främja tydligare kopplingar mellan språklärande i 

nationella utbildningssystem och referensramen, och därmed använda 

referensramen som en reformagenda för språkutbildningspolitik. 

 

Rekommendation 3 (till medlemsstaterna): Öka den faktiska användningen av 

referensramen i skolorna 

Som vi har sett stimuleras användningen av referensramen på grundskolenivå av 

politiska åtgärder på högre nivå. Det handlar till exempel om att införliva 

referensramen i lagstiftningen eller använda den för att ta fram nationella läroplaner. 

Därutöver krävs ytterligare åtgärder för att förmå lärare och förlag att använda 

referensramen. Därför rekommenderas följande:  

 

 Skapa trovärdighet och anpassa ramverket till det nationella sammanhanget med 

stöd av erfarenheter och diskussioner med andra europeiska länder, råd från 

experter och Europarådets manual. För att skapa entydighet bör referensramen 

dessutom förankras i den nationella läroplanen och specifika läroplaner för 

utländska moderna språk, så att det handlingsorienterade arbetssättet inom 

språklärande får starkt genomslag.  

 Stimulera användningen av referensramens nivåer genom att sätta upp årliga 

målnivåer som gör att framstegen kan följas. Vägledning kan behövas för att 

fastställa delnivåer som möjliggör fler påbyggnadsmoment. 

 Antingen stimulera arbetet med att anpassa läroböckerna till de nationella 

läroplanerna eller utbilda lärare och skolor i hur de kan använda befintligt material 

för att få ett mer handlingsorienterat arbetssätt. Detta kan exempelvis ske genom 

att främja utbytet av läromedel i större utsträckning. 

  Lägga större tonvikt vid det handlingsorienterade arbetssättet inom 

lärarutbildning och fortbildning av lärare. 

 

Rekommendation 4 (till Europaparlamentet): Ytterligare forskning behövs 

Även om den här studien täcker en rad områden är många frågor kring den 

gemensamma europeiska referensramen för språk fortfarande oklara. Detta gäller 

särskilt samhälleliga och politiska frågor kring språklärande. Följande frågor bör därför 

studeras närmare: 

 

 Vilka språk är på frammarsch och är referensramen för språk tillräckligt bred för 

att klara icke-europeiska språk, exempelvis kinesiska? 

 Hur påverkar den europeiska språkindikatorn språkpolitiken i Europa? En indikator 

är ett värdefullt verktyg för att stimulera en fortsatt politisk debatt, men resultatet 

får inte bli en snävare syn på språklärande. 

 Hur kan referensramen användas för att stärka minoritetsspråkens och de 

regionala språkens ställning? 
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 Undersök möjligheten att inrätta ett internationellt organ eller rådgivande grupp 

där länderna granskar varandras kopplingar mellan den egna politiken för 

språklärande och den gemensamma europeiska referensramen för språk.  Ett 

sådant överstatligt organ kan fungera som plattform för att utbyta erfarenheter, 

följa utvecklingen, tillhandahålla praktiska riktlinjer, skapa ömsesidigt förtroende 

för varandras kopplingar mellan kvalifikationer i moderna utländska språk till 

referensramens nivåer och slutligen utforma och utveckla den politiska agendan. 


