
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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SPRÅK- OCH INNEHÅLLSINTEGRERAD INLÄRNING
MED ANDRA SPRÅK ÄN ENGELSKA – 
SÅ KOMMER DU IGÅNG!
INFORMATIONSBROSCHYR OCH ONLINE-PLATTFORM OM 
CLIL-LOTE (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING – LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH)
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har samordnats 
av Kim Haataja, Katalin Árkossy, Rolf Kruczinna och Clarisse Costa Afonso.

Publikationen ger insikter i olika

former och sätt att implementera

språk- och innehållsintegrerad

inlärning (CLIL)  i praktiken på

grundskole- och gymnasienivå,

lärarutbildning och -fortbildning,

samt inom forsknings- och  sko-

lutvecklingsområdet. Den lyfter

fram ett CLIL-förhållningssätt till

en bredare målgrupp utöver spe-

cialister.

MÅLGRUPP:
• Alla som är intreserade av ett modernt förhållningssätt till utbildning, särskilt när det gäller

flerspråkliga och interkulturella kompetenser, men framför allt:

• Lärare, lärarutbildare, språkvårdare, språkutvecklare, rådgivare och forskningspersonal
inom området praktisk lingvistik, främmandespråkinlärning och CLIL-undervisning

INNEHÅLL:
Språk- och innehållsintegrerat lärande, CLIL, i förhållande till utbildning är nu välkänt i Europa,
även utanför forskarkretsar. Praktiska exempel vad gäller organisering, implementering och
utveckling av CLIL förkommer dock fortfarande framför allt i samband med engelska som
språk. I syfte att diversifiera, och som ett bidrag till europeisk utbildning inom flerspråkighet,
utgör en informationsbroschyr och en omfattande online-plattform exempel på framgångs-
rika arbetssätt inom området CLIL, med särskilt fokus på tyska som ett "CLIL-språk".

Plattformen som handhas av University of Tampere, Finland, innehåller ett antal videoklipp
och annat material som visar den stora mångfalden inom CLIL samt innehåller dokumentä-
rer som skildrar många olika undervisnings- och inlärningssammanhang. Användare finner
råd och idéer för hur de kan implementera och vidareutveckla CLIL, med tyska som exem-
pel på mål- och arbetsspråk.

MERVÄRDE:
• Främjande av ett annat "CLIL-språk" än engelska, i syfte att stöjda och utveckla flerpråkig

och interkulturell utbildning för icke-specialister i Europa och på andra platser

• Ett CLIL-förhållningssätt i praktiken: klassrumsexempel, intervjuer och videodokumentärer

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• en informationsbroschyr på engelska och tyska;

• en online-plattform: http://clil-lote-start.uta.fi.
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