
Färdplan för skolor för att stödja 
skolspråket

Resurser
Webbaserat 
självutvärderingsverktyg

Exempel på uppmuntrande 
metoder

Informationspaket för 
samordnare som deltar i skolans 
utvecklingsprocess

Vad kan skolorna göra för att hjälpa alla 
elever att lyckas? 

Hur kan skolan identifiera och hantera 
språkbehov? 

Vad är fördelen med en helskolestrategi 
som underlättar tillgången till skolspråk?

”Färdplan för skolor för att stödja skolspråket” 
gör det möjligt för din skola att upprätta en 
skräddarsydd helskolestrategi för att främja 
elevernas kompetens i skolspråket/skolsprå-
ken. De webbaserade verktygen hjälper 
skolorna att utveckla de språkliga och kritis-
ka tankefärdigheter som alla elever behöver 
i ALLA ämnen för att kunna lära sig och bli 
framgångsrika i skolan. 
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Europeiska centrumet för moderna språk (ECML) är en 
institution inom Europarådet som främjar spetskompetens i 
språkundervisning i medlemsstaterna.

Ta en närmare titt 

Självutvärderingsverktyget
Tillhandahåller en webbundersökning med 
anpassade påståenden för fem intres-
segrupper inom skolgång: rektorer, lärare, 
personal som inte undervisar, elever och för-
äldrar. 

På grundval av undersökningsresultaten får 
skolan en anpassad rapport som belyser dess 
styrkor och utvecklingsområden, både som 
en översikt och med avseende på specifika 
språkrelaterade områden.

Denna process bidrar till att inleda en 
reflektion över språksituationen i skolan.

Databas över välfunge-
rande metoder
Som svar på skolans individuella resultat 
erbjuder FÄRDPLANEN exempel på 
välfungerande metoder från hela Europa 
och andra håll. Dessa kan anpassas till 
specifika sammanhang och hjälpa till att 
planera en helhet-skolstrategin som ett 
direkt svar på behoven som identifierats i 
samband med självutvärderingsprocessen.

Samordnarens paket
Samordnares paket innehåller ett stort utval 
dokument för att stödja genomförandet av 
FÄRDPLANEN.

www.ecml.at

Så här startar du ditt FÄRDPLAN-projekt
• Gå till www.ecml.at/roadmapforschools.
• Bekanta dig med samordnarens paket och ta reda på hur du utför FÄRDPLAN-projektet i din skola. 
• Sök i databas över välfungerande metoder för att hitta inspiration.

Jag är intresserad av de språk som eleverna känner till och hur de 
lärde sig dem.

(G 14)

Globala nivåer Språkrelaterade områden
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Språkresurser  
i skolan 

Exempel på ett resultat från självutvärderingsverktyget. Det visar 
vilka områden i skolan som har uppnått en hög genomförandenivå 
(grön och gul) och vilka som behöver förbättras ytterligare (röd 
och orange):

Identifiera nyckelord i varje lektion till support 
Stödja läs- och skrivkunnighet

Exempel på en välfungerande metod:

I stor utsträckningI tillfredsställande utsträckningI viss utsträckningMycket lite eller inte alls Inte kommenterad


