
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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VÄGAR FÖR BEDÖMNING, INLÄRNING OCH
UNDERVISNING ENLIGT GEMENSAM EU-
ROPEISK REFERENSRAM FÖR SPRÅK (GERS)
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har 
samordnats av Enrica Piccardo och Marie Berchoud. 
Projektmedlemmar: Tiziana Cignatta, Olivier Mentz och Malgorzata Pamula

"Pathways" – guide och kit – syftar

till att stödja användandet av

Gemensam europeisk referensram

för språk (GERS) och sätta den i ett

sammanhang. Guiden erbjuder ett

användarvänligt redskap för att

kunna tillägna sig GERS kärnin-

nehåll. Övningsmaterialet hjälper

lärarutbildare att utforma övn-

ingsmetoder för att förstå GERS

principer och för att skapa kop-

plingar till det konkreta arbetet i

klassrummet.

MÅLGRUPP:
• Lärarutbildare som vill ha användarvänliga och flexibla resurser för att skapa övnings-

moduler kring GERS grundkoncept i allmänhet eller kring utvärdering i synnerhet  

• Språklärare som vill öka och fördjupa sin kunskap om GERS och få ökat självförtroende
i sitt bedömningsarbete 

• Intressenter som ska införa bedömning enligt GERS i skolans läroplan. 

INNEHÅLL:
"Pathways" (vägar) erbjuder ett innovativt sätt att reflektera över de många dimensioner som
finns i arbetet med bedömning, inlärning och undervisning enligt GERS. Det har utformats
för att stödja yrkesverksamma på alla nivåer. De två huvudkomponenterna i "Pathways" – en
guide och ett kit – som är integrerade genom olika index, mind-maps och exempel på sce-
narier, uppmuntrar användare att arbeta på ett icke-linjärt sätt och att välja och anpassa efter
egna behov. Guiden behandlar de grundläggande koncepten i GERS, vilka kanske inte är
helt tydliga. Här kopplas de till undervisningsmetoder och beskrivs för yrkesverksamma 
lärare på ett sätt som är tydligt och lättillgängligt både för lärarutbildning och fortbildning.
Kittet innehåller 107 arbetsblad, som fungerar som en hjälp för lärarutbildare och lärare att
reflektera över koncepten och koppla dem på lämpligt vis till pedagogiska metoder.

MERVÄRDE:
• Guiden hjälper yrkesverksamma att reflektera över sin undervisning och bedömning i

enlighet med GERS grundläggande koncept.

• Kittet främjar ett reflekterade förhållningssätt bland yrkesverksamma.

PUBLIKATONEN BESTÅR AV:
• en bok, tillgänglig på engelska (ISBN 978-92-871-7159-7) och franska;

• ett kit på CD-Rom;

• webbplatsen http://ecep.ecml.at som innehåller en nedladdningsbar version av guiden
och alla arbetsblad som pdf och Worddokument.

UTVÄRDERING


