
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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RIKTLINJER FÖR UPPGIFTSBASERADE
SPRÅKTESTER PÅ UNIVERSITETSNIVÅ
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har samordnats
av Johann Fischer, Catherine Chouissa, Stefania Dugovičová och
AnuVirkkunen-Fullenwider.

MÅLGRUPP:
• Beslutsfattare för språkundervisning och språktester på universitetet
(t.ex. chefer för språkliga institutioner eller språkcentrum på universitet)

• Lärare och utförare av språktester för fackspråk när det gäller högre utbildning

• Språklärarutbildare

• Andra intressenter när det gäller språkundervisning och bedöming på universitetsnivå

INNEHÅLL:
Den här publikationen är en praktisk manual för språklärare och testutförare som vill ha ett
effektivt verktyg som mäter studenternas språkkunskaper på ett meningsfullt sätt. Publika-
tioner visar hur man kan koppla de språkfärdigheter som lärs ut till vad som krävs för studier
och senare i arbetslivet. Materialet hjälper också språklärare som redan arbetar med
uppgiftsbaserade språkkurser att utforma lämpliga tester och utvärdera studenternas språk-
färdighet. Det lyfter även fram fördelarna med uppgiftsbaserade språktester för alla intres-
serade målgrupper.

MERVÄRDE:
Publikationen ger:

• en omfattande bild av uppgiftsbaserade språktester för fackspråk på universitetsnivå;

• exempel på tester samt hjälp åt lärare och testutförare som vill skapa egna uppgiftsba-
serade tester. Exempelvis ingår checklistor och formulär, vilka kan vara till hjälp i
utformningsfasen, samt exempel på utvärderingsscheman.

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• en bok, tillgänglig på engelska (ISBN 978-92-871-7165-8) och franska;

• webbplatsen http://gult.ecml.at, inklusive den nedladdningsbara versionen av boken med
exempeltester och länkar till fler uppgiftsbaserade tester och information om språktester.

UTVÄRDERING

Publikationen förklarar hur
fackspråk kan testas i en uni-
versitetskontext genom att an-
vända ett uppgiftsbaserat
tillvägagångssätt. Detta visar
hur ett sådant tillvägagångs-
sätt när det gäller språktester
kan användas i olika samman-
hang och hur uppgiftsbaserade
språktester utformas och ad-
ministreras.


