
Europeiskt centrum för moderna språk (ECML) är en institution inom Europarådet som främjar hög kvalitet inom språkundervisning
i sina medlemsstater. http://www.ecml.at
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EUROPEISK SPRÅKPORTFOLIO
EN GUIDE TILL PLANERING,
IMPLEMENTERING OCH UTVÄRDERING
AV SKOLÖVERGRIPANDE PROJEKT
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har
samordnats av David Little, Francis Goullier, Rose Oehler,
Rosanna Margonis-Pasinetti och Marnie Beaudoin.

MÅLGRUPP:
• Lärare

• Lärarutbildare

• Beslutsfattare: rektorer, inspektörer, rådgivare, departementstjänstemän

VIKTIG HÄNVISNING:
• Europarådets portal för europeisk språkportfolio:
http://www.coe.int/portfolio

INNEHÅLL:
Europeisk språkportfolio syftar till att främja utvecklingen av självständigt lärande, interkul-
turell medvetenhet och flerspråkighet. Enskilda språklärare kan använda europeisk språk-
portfolio för att främja självständigt lärande, men målen med interkulturell medvetenhet och
flerspråkighet uppmanar oss att använda europeisk språkportfolio i undervisningen i samt-
liga främmande språk på alla nivåer i skolan.

Guiden introducerar den språkundervisningpolitik som ligger till grund för europeisk språk-
portfolio, reder ut nyckelbegreppen som den består av, och beskriver hur skolövergripande
språkportfolioprojekt kan planeras, implementeras och utvärderas. Tio fallstudier, som pub-
licerats på projektwebbplatsen, illustrerar olika dimensioner av hur språkportfolion kan an-
vändas och innehåller förslag på konkreta aktiviteter för lärare och elever.

MERVÄRDE:
• Guiden är det första implementeringsstödet som sätter fokus på användningen av
europeisk språkportfolio i hela skolan och dess möjlighet att utveckla en ny syn på
språkundervisning.

• Fallstudierna erbjuder åtskilliga exempel på de utmaningar och hinder som lärare måste
övervinna för att nå framgång i arbetet med europeisk språkportfolio.

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• en guide till skolövergripande användning av europiesk språkportfolio, tillänglig på
engelska (ISBN 978-92-871-7161-0) and French;

• en projektwebbplats: http://elp-wsu.ecml.at (se även webbplatsen Using the ELP
http://elp-implementation.ecml.at) inklusive fallstudier.

KONTINUITET INOM
SPRÅKINLÄRNING

Gudien beskriver hur europeisk
språkportfolio kan användas för
att stödja lärande och undervis-
ning i alla främmande språk på
alla nivåer i skolan. Fallstudier
från tio länder illustrerar olika
tillvägagångssätt


