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Europeisk språkportfolio

Denna Dossier, som överensstämmer med Europarådets gemensamma principer och riktlinjer, är en del av Europeisk språkportfolio (ESP), av 
Europarådet bemyndigad version nr 19.2001 (rev. 2004 och 2010).

This Dossier, which conforms to common Principles and Guidelines, is part of European Language Portfolio (ELP), accredited model No. 19.2001 (rev. 2004 
and 2010).

© Council of Europe samt Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 

Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet*, som ett redskap 
för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare. ESP syftar till att 
öka motivationen till fortsatt språkinlärning och viljan att lära sig flera språk. Den möjliggör 
för språkinläraren – i och/eller utanför skolan – att kontinuerligt reflektera över inlärning 
och kulturella erfarenheter, fastställa kortsiktiga eller långsiktiga mål, utvärdera framsteg 
och dokumentera sitt arbete i ett dokument som äger giltighet i de flesta europeiska länder 
och har alltså på så sätt två funktioner, en pedagogisk och en rapporterande. Den bygger på 
skalorna för självbedömning av språkkunskaper från Gemensam europeisk referensram för 
språk: Lärande undervisning och bedömning. 

Kunskapssynen kan kort beskrivas på följande sätt 
• Inlärarens självständighet och egna ansvar betonas starkt med sikte på livslångt lärande. 
• Kommunikativ kompetens betonas i första hand med inriktning på praktisk användning. 
Det är vad man kan göra på det främmande språket som betonas. 

Europeisk språkportfolio består av tre delar
I Språkpasset dokumenterar språkinläraren vilka språk och hur väl hon/han behärskar och 
var hon/han har lärt sig dem. 
I Språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar inläraren kring sin inlärning och sina 
olika kulturella erfarenheter. 
I Dossiern samlar inläraren ett urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, 
bilder, skriftliga, intalade eller filmade redovisningar samt betyg och intyg. 

I Sverige finns förutom denna reviderade digitala modell av ESP 16+ två språkportfolior

• Europeisk språkportfolio 6–11
• Europeisk språkportfolio 12–16

Dessa två portfolior för yngre åldrar är utarbetade av Myndigheten för skolutveckling. Allt 
material i dessa båda kan hämtas hem gratis på Skolverkets webbplats och användas fritt. 
Information och nedladdning av materialet: http://www.skolverket.se/sb/d/2164/a/12213

* Europarådet, med säte i Strasbourg, bildades 1949 och är en mellanstatlig organisation med 47 medlemsländer. 
Dess främsta mål är att främja Europas sammanhållning och garantera de europeiska medborgarnas status genom att 
tillförsäkra dem respekt för grundläggande värden: demokrati, mänskliga rättigheter och en fungerande rättssäkerhet. 
Därmed blir ett av de viktigaste målen för Europarådet att främja en europeisk kulturell identitet och att utveckla en 
ömsesidig förståelse bland människor från olika kulturer. I detta sammanhang samordnar Europarådet införandet av 
Europeisk språkportfolio för att understödja och ge status åt språkinlärning och alla slags erfarenheter av andra kulturer. 
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/default.asp?l=e&m=/main_pages/welcome.html
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En dossier ska fyllas med dokument av olika slag t.ex. 

• ett skriftligt dokument, t.ex. en uppsats eller ett specialarbete
• ett rollspel som filmats
• en inspelad dialog
• en förteckning över texter du läst

Du kan bifoga t.ex.
• avgångsbetyg och andra betyg
• intyg om deltagande i kurser 
• intyg från lärare eller andra om din språkkompetens
• intyg om arbete, praktik eller elevutbyte där du i större omfattning använt aktuellt språk

Din dossier
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Namn / Name Språk / Language Datum / Date

Min Dossier

Min Dossier

Typ av dokument
Kind of production

Titel och innehåll
Title and contents

Bedömt av
Assessed by

Datum
Date
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Namn / Name Språk / Language Datum / Date

Texter jag läst

Texter jag läst

Titel och författare
Title and author

Typ av text
Kind of text

Datum
Date
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Namn / Name Språk / Language Datum / Date

Bilagor

Bilagor

Typ av dokument
Type of document 

Intygande person eller institution
Certifying person or institution

Datum
Date
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