
 
Sproglige niveauer 
 
Den europæiske referenceramme er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau - 
beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i Europa. Ved hjælp af referencerammen A 1 – C 2 
beskrives den kompetence du skal have, for at kunne vurdere eget sproglige niveau. Slutteligt 
beskrives hvilke færdigheder der kan forventes at have efter endt undervisning. Det afhænger 
naturligvis af flere faktorer bl.a. flair for sproglig indlæring, samt engagement i såvel 
undervisningen som ved hjemmearbejdet. Som udgangspunkt rykkes ca. et niveau efter afvikling 
af 60 intensive holdlektioner, men i aftenskolen vil et niveau være på ca. 80 lektioner. Derfor er 
niveauerne i begynder- og basisniveau opdelt i en 1. og 2. del der består af min. 40 lektioner. 
 
Der er tilføjet et niveau A0 for nybegyndere og let øvede, da man skal kunne noget af sproget, før 
man kan deltage på A1 niveau 1. del. 
 
Beskrivelserne er opdelt i 4 hovedniveauer: 
 
Begynderniveau – A0  
Basisniveau - A 
Mellemniveau – B 
Avanceret niveau - C 
 
 
BEGYNDER NIVEAU 
Niveau AO – 1. del  (1) Nybegyndere 
På dette niveau har kursisten intet kendskab til sproget.  
Slutniveau: Kursisten har en begrænset talefærdighed, men kan stille og besvare simple 
spørgsmål og introducere sig selv. 
 
Niveau A0 - 2. del  (1,5) Begyndere 
Begyndere 
Kurset er en fortsættelse af niveau A0 1. del. Kurset henvender sig til kursister, som har deltaget i 
nybegynderundervisning i min. 40 lektioner eller genopfriskning af tidligere ubrugt undervisning. 
Slutniveau: Kursisten har udvidet sin talefærdighed og kan stille og svare simple spørgsmål, samt 
tale om sig selv. 
 
BASIS NIVEAU 
A1 niveau - 1. del 1  (2) Grundlæggende 
Kan forstå og udtrykke sig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om fx sig 
selv og familie- og arbejdsforhold. Fungere nogenlunde i meget elementære dagligdags situationer 
som indkøb, restaurantbesøg og kan stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale, 
dagligdags situationer. 
Læser og skriver enkle sætninger om almindelige dagligdags emner, som familieforhold, bolig og 
fritid og udfylde almindelige formularer fx på hotel eller turistbureau. 
Slutniveau: Kursisten har nu bedre talefærdighed, kan forstå og gøre sig forståelig i de simple 
hverdagssituationer. 
 
A1 niveau - 2. del  (2,5) Grundlæggende 
Kursisten kan stille og besvare spørgsmål i nutid. Kursisten kan introducere og fortælle kort om sig 
selv. 
Slutniveau: Kursisten har en rimelige talefærdighed, og kan forstå og gøre sig forståelig i 
hverdagssituationer. 
 
A2 niveau - 1. del  (3) Øvet - Samtale 
Kan forstå og give simple instruktioner, væsentlige informationer i almindeligt, men langsomt talt 
sprog og fungere i nemmere dialoger om dagligdags emner fx på hotel, restaurant, arbejde og i 
private sammenhænge. Kan udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige 
hændelser, samt læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke 
informationer i mere avancerede 
autentiske tekster og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m. 



Slutniveau: Kursisten er i stand til at forstå og konversere i og om kendte hverdagssituationer. 
 
A2 niveau - 2. del  (3,5) 
Er i stand til at forstå og konversere i hverdagssituationer 
samt at sammensætte sekvenser til et hele i nutid og datid. Kursisten kan stille og besvare korte 
spørgsmål relativet flydende, har øget ordforrådet og har fået større forståelse for grammatikken. 
Slutniveau: Kursisten er i stand til at forstå og konversere mere flydende i og om kendte 
hverdagssituationer. 
 
MELLEM NIVEAU 
B1 niveau  (4) Meget øvet - samtale 
Kan forstå det væsentlige indhold i en almindelig samtale i et almindeligt sprog om velkendte 
forhold fra arbejdet, skolen, fritiden, rejser osv. Kan frembringe enkle, sammenhængende 
formuleringer om emner af velkendt eller personlig karakter, beskrive oplevelser og hændelser, 
drømme, håb og ambitioner, samt give korte begrundelser og redegørelser for holdninger og 
planer. 
Slutniveau: Kursisten er i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste situationer 
efter 2 x 40 lektioner. 
 
B2 niveau  (5) Let avanceret konversation 
Kan forstå også mere indviklet, men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt 
standardsprog talt i almindeligt tempo. Kan følge med i tv- og radioudsendelser som fx nyheder 
eller reportager. Deltage i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og 
udtrykke sin mening på et nuanceret standardsprog. Kan læse almindelige, skønlitterære tekster 
og sagprosa på et almindeligt 
standardsprog. 
Slutniveau: Kursisten kommunikerer afslappet i hverdagssituationer og kan præsentere og 
opsummere sine idéer over for en eller flere personer efter 2 x 40 lektioner. 
 
AVANCERET NIVEAU 
C1 niveau  (6) Avanceret konversation 
Kan forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere 
ustruktureret eller en smule dialektpræget, kan følge tv- og radioudsendelser uden besvær, taler 
stort set flydende og ubesværet på et nuanceret standardsprog, kan redegøre for synspunkter og 
deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn. Er i stand til at holde 
et oplæg eller 
foredrag på et klart og tydeligt standardsprog. Kan tilpasse den sproglige stil til en given anledning 
og modtager. 
Slutniveau: Kursisten kommunikerer afslappet og kan udtrykke sig overvejende korrekt og 
nuanceret på fremmedsproget efter 2 x 40 lektioner. 
 
C2 niveau  (6++) Meget avanceret konversation 
Kan forstå alt talt sprog - også i film og radioudsendelser, kan forstå dialektpræget tale efter en 
kortere tilvænningsperiode, deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt, er 
fortrolig med idiomatiske vendinger. Kan udtrykke sig nuanceret, flydende og fejlfrit. Kan holde 
oplæg, foredrag m.m. i et struktureret 
og velformuleret sprog. Kan læse alle former for almindelige tekster uden besvær og kan også 
forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger. 
Slutniveau: Kursisten kan udtrykke sig spontant, særdeles flydende og præcist med fint nuanceret 
skelnen imellem betydningsforskelle selv i mere komplekse situationer efter 2 x 40 lektioner 
 

 

 

Hold med 20 lektioner 
Europæiske sprog med 20 lektionen på holdet inddeles i 4 niveauer med Nybegynder, Begynder, 
Let øvede og Øvede. Efter endt undervisning forventes det, at man er klar til at deltage på hold 
med A1 niveau inden for den europæiske referenceramme. 


