
NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING 
 
Denna nivåskala är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den Gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande undervisning 
och bedömning som utvecklats av Europarådet. 

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter 

Kun-
skaps-
nivå 

Kommunikationsförmåga i 
olika situationer 

Användning av 
kommunikationsstrategier 

Kulturellt lämpligt språkbruk 
 

Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter 

A1.1 Den studerande klarar 
sporadiskt av, med stöd av sin 
samtalspartner, några ofta 
återkommande och 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer.  
 
 

Den studerande behöver 
mycket hjälpmedel (till 
exempel gester, teckningar, 
lexikon, internet). Kan ibland 
gissa eller härleda enskilda 
ords betydelse utgående från 
kontexten, allmän kunskap 
eller sina andra språk-
kunskaper. Kan uttrycka om 
hen har förstått.  

Den studerande kan använda 
några för språket eller 
kulturen typiska artighets-
fraser (hälsa, säga adjö, tacka) 
i några mycket rutinmässiga 
sociala sammanhang.  
 

Den studerande förstår en 
begränsad mängd talade och 
skrivna ord och uttryck. 
Känner till teckensystemet 
eller ett mycket begränsat 
antal skrivtecken. 
 
 
 
 

Den studerande kan uttrycka 
sig mycket begränsat i tal 
med hjälp av inövade ord och 
inlärda standarduttryck. 
Uttalar några inövade uttryck 
begripligt. Kan skriva några 
enskilda ord och uttryck.  
 
 
 D
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A1.2 Den studerande klarar 
sporadiskt av ofta åter-
kommande rutinmässiga 
kommunikationssituationer, 
men tar för det mesta ännu 
stöd av sin samtalspartner. 
 

Den studerande använder sig 
av det mest centrala ord- och 
uttrycksförrådet i sin 
kommunikation. Behöver 
mycket hjälpmedel. Kan be 
samtalspartnern att upprepa 
eller tala långsammare. 
 
 

Den studerande kan använda 
några av de allra vanligaste 
artighetsfraserna typiska för 
språket i rutinmässiga sociala 
sammanhang.  
 

Den studerande förstår 
skriven text bestående av 
några ord och långsamt tal 
som innehåller inövade, 
bekanta ord och uttryck. Kan 
urskilja enskilda fakta i en 
text.  

Den studerande kan med 
hjälp av ett begränsat 
uttrycksförråd berätta om 
några bekanta och för hen 
viktiga saker samt skriva 
några korta meningar om 
inövade ämnen. Uttalar de 
flesta inövade uttrycken 
begripligt. Behärskar ett 
mycket begränsat ordförråd, 
några situationsbundna 
uttryck och en del av den 
elementära grammatiken.  
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A1.3 Den studerande reder sig i 
många rutinmässiga 
kommunikationssituationer 
men tar ibland stöd av sin 
samtalspartner. 
 

 

Den studerande deltar i 
kommunikation men behöver 
fortfarande ofta hjälpmedel. 
Kan reagera med korta 
verbala uttryck, små gester 
(till exempel genom att 
nicka), ljud eller liknande 
minimal respons. Måste ofta 
be samtalspartnern att 
förtydliga eller upprepa. 

Den studerande kan använda 
vanliga uttryck som 
kännetecknar artigt språkbruk 
i många rutinmässiga sociala 
sammanhang. 
 

Den studerande förstår med 
hjälp av kontexten skriven 
text och långsamt tal som 
innehåller enkla, bekanta ord 
och uttryck. Kan plocka ut 
enkel information enligt 
behov ur en kort text. 
 

Den studerande behärskar en 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, det mest 
centrala ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
Kan med hjälp av ett 
begränsat uttrycksförråd 
berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva 
enkla meddelanden. Uttalar 
inövade uttryck begripligt.  
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A2.1 Den studerande kan utbyta 
tankar eller information i 
bekanta och vardagliga 
situationer och stundtals hålla 
igång en konversation. 
 
 

Den studerande deltar i allt 
högre grad i kommunikation. 
Använder mer sällan non-
verbala uttryck. Måste relativt 
ofta be samtalspartnern 
upprepa eller förtydliga. Kan i 
någon mån utnyttja 
samtalspartnerns uttryck i sin 
egen kommunikation. 
 

Den studerande klarar av 
korta sociala situationer. Kan 
använda de vanligaste artiga 
hälsnings- och tilltalsfraserna 
samt artigt framföra till 
exempel önskemål, 
invitationer, förslag och 
ursäkter och besvara sådana. 

Den studerande förstår texter 
som innehåller enkla, bekanta 
ord och uttryck samt tydligt 
tal. Förstår det centrala 
innehållet i korta, enkla 
budskap som intresserar hen 
och grundtankarna i en 
förutsägbar text som 
innehåller ett bekant 
ordförråd. Klarar mycket 
enkel slutledning med hjälp 
av kontexten. 
 

Den studerande kan med 
enkla meningar och ett 
konkret ordförråd berätta om 
vardagliga och konkreta saker 
som är viktiga för hen. 
Behärskar ett lätt 
förutsägbart ordförråd och 
många centrala strukturer. 
Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 
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A2.2 Den studerande reder sig 
relativt bra i olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan i allt högre grad ta 
initiativ i en 
kommunikationssituation. 
 

Den studerande deltar i allt 
högre grad i kommunikation. 
Använder vid behov 
standarduttryck för att be om 
precisering av nyckelord. 
Måste då och då be 
samtalspartnern upprepa 

Den studerande kan använda 
språket på ett enkelt sätt för 
centrala ändamål, till exempel 
för att utbyta information 
eller uttrycka sin åsikt eller 
ståndpunkt på ett lämpligt 
sätt. Kan diskutera artigt med 

Den studerande kan i mycket 
stora drag följa med ett 
tydligt anförande, känner ofta 
igen ämnet i en pågående 
diskussion och förstår det 
väsentliga i en allmänspråklig 
text eller långsamt tal som 

Den studerande kan räkna 
upp och beskriva (för sin ålder 
typiska) saker som anknyter 
till vardagen med hjälp av 
vanliga ord, några idiomatiska 
uttryck samt grundläggande 
och ibland också lite svårare 
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eller förtydliga. Använder till 
exempel ett närliggande eller 
allmännare begrepp när hen 
inte vet det exakta begreppet 
(hund/djur eller hus/stuga). 
 
 

hjälp av vanliga uttryck och 
grundläggande 
kommunikationsrutiner. 
 
 
 
 
 

innehåller bekanta ord. Kan 
härleda betydelsen av 
obekanta ord utgående från 
kontexten. 
   

strukturer. Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck. 
 
 

B1.1 Den studerande kan relativt 
obehindrat kommunicera, 
delta i diskussioner och 
uttrycka sina åsikter i 
vardagliga kommunikations-
situationer. 
 
 

Den studerande kan i någon 
mån ta initiativ i olika skeden 
av en kommunikations-
situation och försäkra sig om 
att samtalspartnern har 
förstått budskapet. Kan 
omskriva eller byta ut 
obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap. 
Kan diskutera betydelsen av 
obekanta uttryck. 
 

Den studerande visar att hen 
behärskar de viktigaste 
artighetskutymerna. Kan i sin 
kommunikation ta hänsyn till 
några viktiga kulturellt 
betingade aspekter. 
 
 

Den studerande förstår det 
väsentliga och vissa detaljer i 
tydligt och relativt långsamt 
allmänspråkligt tal eller i 
lättfattlig skriven text. Förstår 
tal eller skriven text som 
bygger på gemensam 
erfarenhet eller allmän 
kunskap. Urskiljer även utan 
förberedelse det centrala 
innehållet, nyckelord och 
viktiga detaljer. 
 

Den studerande kan redogöra 
för det väsentliga och även 
för vissa detaljer angående 
vardagliga ämnen, verkliga 
eller fiktiva, som intresserar 
hen. Använder sig av ett 
relativt omfattande ordförråd 
och olika strukturer samt en 
del allmänna fraser och idiom. 
Kan tillämpa flera 
grundläggande uttalsregler 
också på andra än inövade 
uttryck. 
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B1.2 Den studerande kan relativt 
obehindrat delta i 

Den studerande kan ta 
initiativ och använda lämpliga 

Den studerande kan för olika 
ändamål använda ett språk 

Den studerande förstår tydligt 
tal som innehåller fakta om 

Den studerande kan berätta 
om vanliga konkreta ämnen 
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 kommunikation också i vissa 
mer krävande situationer som 
till exempel då man 
informerar om en aktuell 
händelse. 
 
 
 

 

uttryck i en kommunikations-
situation där ett bekant ämne 
behandlas. Kan relativt 
naturligt rätta till 
missförstånd. Kan diskutera 
betydelsen också av mer 
komplicerade uttryck. 
 

som inte är för familjärt men 
inte heller alltför formellt. 
Känner till de viktigaste 
artighetskutymerna och följer 
dem. Kan i sin kommunikation 
ta hänsyn till viktiga kulturellt 
betingade aspekter.  
 
 
 
  
 
 
 
 

bekanta eller relativt 
allmänna ämnen och klarar 
också i någon mån av texter 
som förutsätter slutledning. 
Förstår det väsentliga och de 
viktigaste detaljerna i en mer 
omfattande formell eller 
informell diskussion i 
omgivningen. 
 

genom att beskriva, 
specificera och jämföra. 
Uttrycker sig relativt 
obehindrat. Kan skriva 
personliga och mer officiella 
meddelanden och uttrycka 
sina tankar också om en del 
fiktiva ämnen. Använder sig 
av ett relativt omfattande 
ordförråd, vanliga idiom, olika 
strukturer och även 
komplicerade meningar. 
Behärskar de grundläggande 
uttalsreglerna också för andra 
än inövade uttryck.  

B2.1 Den studerande kan 
kommunicera obehindrat 
också i nya kommunikations-
situationer som ibland 
inbegriper abstrakt, men ändå 
tydligt språk. 
 

Den studerande kan uttrycka 
sin åsikt och ibland för att 
vinna tid använda standard-
uttryck, såsom "Det är en svår 
fråga". Kan diskutera 
betydelsen också av 
komplicerade uttryck och 
begrepp. Kan ge akt på sin 
egen förståelse och 
kommunikation och korrigera 
sitt språk. 
 

Den studerande strävar efter 
att uttrycka sina tankar sakligt 
och med respekt för sin 
samtalspartner samt ta 
hänsyn till de krav som olika 
situationer ställer. 

Den studerande förstår 
muntlig eller skriven text som 
är invecklad till språk och 
innehåll. Kan följa med 
omfattande tal och 
komplicerad argumentation 
samt redogöra för det 
centrala innehållet i det 
hörda. Förstår en stor del av 
en pågående diskussion. 
Förstår olika typer av skrivna 
texter, som också kan handla 
om abstrakta ämnen, fakta, 
attityder och åsikter. 
 

Den studerande kan med 
mångsidiga strukturer och ett 
relativt omfattande 
ordförråd, som också 
inbegriper idiomatiska och 
abstrakta uttryck, uttala sig 
relativt klart och exakt om 
olika saker som hör till det 
egna erfarenhetsområdet. 
Kan delta också i relativt 
formella diskussioner. 
Behärskar ett relativt 
omfattande ordförråd och 
även krävande satsstrukturer. 
Uttalet är tydligt, betoningen 
ligger på rätt stavelse i ordet 
och talet innehåller några för 
målspråket typiska 
intonationsmönster.  
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B2.2 Den studerande kan använda 
språket i olika typer av 

Den studerande strävar efter 
att ge respons, komma med 

Den studerande kan uttrycka 
sina tankar naturligt, tydligt 

Den studerande förstår 
pågående eller inspelat, klart 

Den studerande kan uttrycka 
sig på ett säkert, tydligt och 
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kommunikationssituationer, 
också nya, som förutsätter ett 
mångsidigt språk. 
 

kompletterande synpunkter 
eller slutsatser. Kan bidra till 
att kommunikationen 
fortlöper och vid behov 
använda omskrivningar. Kan 
diskutera betydelsen också av 
komplicerade uttryck och 
begrepp. Kan använda 
strategier som stödjer 
förståelsen, såsom att plocka 
ut det centrala innehållet och 
till exempel göra anteckningar 
om det hörda. 
 

och artigt både i en formell 
och en informell situation 
samt välja språkbruk efter 
situation och samtalspartner. 

strukturerat talat 
standardspråk i alla 
situationer. Förstår i viss mån 
också främmande 
språkformer. Kan läsa 
invecklade texter skrivna för 
olika ändamål och 
sammanfatta det centrala 
innehållet i dem. Kan känna 
igen attityder och kritiskt 
bedöma det hörda och/eller 
lästa. 
 

artigt sätt. Behärskar i stor 
utsträckning språkliga medel 
för att uttrycka konkreta och 
abstrakta, bekanta och 
obekanta ämnen. Kan 
kommunicera spontant och 
skriva en tydlig och 
strukturerad text. Uttalet är 
mycket tydligt, betoningen 
ligger på rätt stavelse i ordet 
och talet innehåller några för 
målspråket typiska 
intonationsmönster.  
 
 
 
 

C1.1 Den studerande kan 
kommunicera mångsidigt, 
obehindrat och exakt i alla 
kommunikationssituationer. 
 

Den studerande tar på ett 
naturligt sätt ansvar för att 
kommunikationen flyter. Den 
studerande kan omformulera 
sitt budskap och klara sig ur 
svåra situationer. Använder 
skickligt språk- eller 
kontextrelaterade 
antydningar för att dra 
slutsatser eller förutspå det 
som kommer. 
 

Den studerande kan använda 
språket flexibelt och effektivt 
för sociala ändamål, även 
uttrycka känslotillstånd, 
indirekta antydningar (till 
exempel ironi) och humor. 

Den studerande förstår i 
detalj också längre 
anföranden om bekanta och 
allmänna ämnen, även om 
talet inte skulle vara tydligt 
strukturerat eller om det 
skulle innehålla idiomatiska 
uttryck eller registerbyten. 
Förstår i detalj invecklade 
abstrakta skrivna texter och 
kan kombinera information 
från komplicerade texter. 
 

Den studerande kan uttrycka 
sig obehindrat, exakt och 
strukturerat om många olika 
ämnen eller hålla ett relativt 
långt, förberett anförande. 
Kan med säker och personlig 
stil skriva välstrukturerade 
texter om invecklade ämnen. 
Det språkliga uttrycksförrådet 
är mycket omfattande. 
Uttalet är naturligt och 
behagligt att lyssna på. 
Talrytmen och intonationen 
är typiska för målspråket.  
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