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CEFR - EUROOPPALAINEN
KIELITAIDON TASON VIITEKEHYS
C2

Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua
ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista
puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä
esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti
yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan
spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy
erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

C1

Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja
tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan
sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia
ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja
tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja
ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan
monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin
rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa
jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi
käyttämällä sidesanoja.

B2

Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita
käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman
erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja
spontaania, ettähän pystyysäännölliseen vuorovaikutukseen
syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan
osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää,
yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista,
esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta
ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

B1

Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä,
joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaaaikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan
kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista,
johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista
aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia,
unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja
selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

A2

Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka
liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein
keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten
teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa
ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät
yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä
asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa
taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

A1

Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja
perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten,
konkreettientarpeidentyydyttäminen. Pystyyesittäytymään
ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin
kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta,
esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä
heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja,
jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis
auttamaan.

CEFR - DEN EUROPEISKA
REFERENSRAMEN FÖR
SPRÅK

C2

Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter.
Kan kombinera information från olika muntliga och skriftliga
källor och skapa en innehållsmässigt enhetlig presentation
på basis av motiveringarna och redogörelserna i källorna. Kan
uttrycka sina tankar spontant, mycket ytande och precist. Kan
skilja på betydelseskiftningar också i komplicerade situationer.

C1

Förstår olika typer av krävande, långa texter och identi erar dolda
betydelser. Kan framföra sina tankar ytande och spontant utan
märkbara svårigheter att hitta uttryck. Använder språket smidigt
och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga
ändamål. Kan producera klar, bra uppbyggd och detaljerad text
om komplicerade teman. Kan disponera text och främja dess
kohesion till exempel genom att använda bindeord.

B2

Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta
och abstrakta teman, också texter på sitt eget specialområde.
Kommunikationen är så ytande och spontan att personen i fråga
klarar av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta
kräver ansträngningar från någondera parten. Kan producera
klar, detaljerad text om mycket olika teman, framföra sin åsikt om
en aktuell fråga och förklara fördelarna och nackdelarna mellan
olika alternativ.

B1

Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden
som ofta förekommer t.ex. i arbetet, i skolan och på fritiden. Klarar
av de esta situationer vid resa i de områden där målspråket talas.
Kan producera enkel, konsekvent text om ämnen som är bekanta
eller som man själv är intresserad av. Kan beskriva erfarenheter
och händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar. Kan
motivera och förklara åsikter och planer i korthet.

A2

Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med
de vanligaste vardagsbehoven: den väsentliga informationen om
en själv och ens familj, uppköp, lokal information, arbete. Kan
kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som förutsätter
enkelt informationsutbyte om bekanta, alldagliga frågor.
Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina
omedelbara behov.

A1

Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på
grundnivå vilkas mål är att tillfredsställa enkla, konkreta behov.
Kan presentera sig själv och andra. Kan svara på frågor om sig

www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

CEFR - THE COMMON
EUROPEAN FRAMEWORK
OF REFERENCE FOR
LANGUAGES

C2

Can understand with ease virtually everything heard or read.
Can summarise information from different spoken and written
sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent
presentation. Can express him/herself spontaneously, very
uently and precisely, differentiating ner shades of pro cient
meaning even in more complex situations.

C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and
recognise implicit meaning. Can express him/herself uently and
spontaneously without much obvious searching for expressions.
Can use language exibly and effectively for social, academic
and professional purposes. Can produce clear, well-structured,
detailed text on complex subjects, showing controlled use of
organisational patterns, connectors and cohesive devices.

B2

Can understand the main ideas of complex text on both concrete
and abstract topics, including technical discussions in his/her
eld of specialisation. Can interact with a degree of uency and
spontaneity that makes regular interaction with native speakers
quite possible without strain for either party. Can produce clear,
detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint
on a topical issue giving the advantages and Independent
disadvantages of various options.

B1

Can understand the main points of clear standard input on familiar
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can
deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area
where the language is spoken. Can produce simple connected text
on topics which are familiar or of personal interest. Can describe
experiences and events, dreams, hopes and ambitions and brie y
give reasons and explanations for opinions and plans.

A2

Can understand sentences and frequently used expressions related
to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and
family information, shopping, local geography, employment). Can
communicate in simple and routine tasks requiring a simple and
direct exchange of information on familiar and routine matters.
Can describe in simple terms aspects of his/her background,
immediate environment and matters in areas of immediate need.

A1

Can understand and use familiar everyday expressions and very
basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete
type. Can introduce him/herself and others and can ask and
answer questions about personal details such as where he/she
lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in

