
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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ATT ANVÄNDA EUROPEISK PORTFOLIO FÖR
LÄRARSTUDERANDE I SPRÅK
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har samordnats av
David Newby, Anne-Brit Fenner, Barry Jones och Sylvia Velikova

Som ett komplement till ECML-
publikationen Europeisk port-
folio för lärarstuderande i
språk (European Portfolio for
StudentTeachers of Languages,
EPOSTL) har ett antal verktyg
skapats för att underlätta im-
plementeringen av EPOSTL på
lärarutbildningar.

MÅLGRUPP:
• Lärarutbildare och handledare

• Språklärare

• Lärarstuderande

• Beslutsfattare inom högre utbildning

INNEHÅLL:
Europeisk portfolio för lärarstuderande i språk är ett verktyg för reflektion och självskattning
av de didaktiska kunskaper och skickligheter som krävs för att undervisa i språk. Portfolion
bygger på insikter från Europeisk referensram för språk och Europeisk språkportfolio samt
Europeisk profil för språklärarutbildning. Sedan den först publicerades för fyra år sedan har
publikationen översatts till tolv europeiska och asiatiska språk.
För att tillgodose efterfrågan erbjuder den här ECML-publikationen material som stödjer dess
implementering inom lärarutbildningen.

Boken Using the European Portfolio for StudentTeachers of Languages (Att använda europeisk
portfolio för lärarstuderande i språk) presenterar exempel, diskussioner och forksningsre-
sultat kring hur portfolion används i tidiga kurser på lärarutbildningen, i bilaterala lärarutbild-
ningsprogram och i lärares praktik. Den medföljande mappen och flyern lyfter bland annat
fram riktlinjer för strategiska åtgärder för att introducera portfolio till lärarstuderande inom
en viss institution eller ett land.

MERVÄRDE:
• Publikationen hjälper lärarutbildare att använda europeisk portfolio för lärarstuderande i
språk och uppmuntrar till relevant forskning och nätverkande.

• Den främjar, exemplifierar och underlättar användandet av europeisk portfolio för lärar-
studerande i språk (EPOSTL).

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• en bok, tillgänglig på engelska (ISBN 978-92-871-7162-7) och tyska;

• en mapp som innehåller ett antal informationsflyers (på engelska, franska och tyska);

• webbplatsen http://epostl2.ecml.at, som innehåller en nedladdningsbar version av
europeisk portfolio för lärarstuderande i språk på alla tillgängliga språk.

UTVÄRDERING


