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SpråkbiografI
LANGUAGE BIOGRAPHY
Europeisk språkportfolio är din egendom
och du kan bearbeta och komplettera den
självständigt. Du är också själv ansvarig för
den.

The European Language Portfolio is your
personal property that you can edit and
update whenever you want to. You are also
the one who is responsible for your portfolio.

Med hjälp av portfolion kan du: With your portfolio you can

• observera vad du redan kan göra med dina
språkfärdigheter
• observera hur dina språkfärdigheter
utvecklas
• planera ditt arbete och ställa egna
inlärningsmål
• förstå din språkinlärning bättre
• visa dina erfarenheter av olika kulturer,
andra länder och möten med främmande
språk och deras talare
• reflektera över hur du förhåller dig till
främmande länder och deras invånare
• presentera din portfolio och dina kunskaper
och färdigheter åt andra såväl i hemlandet
som utomlands

Europeisk språkportfolio baserar sig på
principer som gäller i alla Europarådets
medlemsländer. Betygen är inte lika i alla
länder och därför är det t.ex. svårt för en
finländsk elev eller studerande att visa sina
språkkunskaper i något annat land endast med
hjälp av skolbetyg. Språkportfolion hjälper dig
att visa upp dina verkliga språkfärdigheter om
du t.ex. börjar studera utomlands.

• observe what you can do with your language
skills
• observe how your language skills improve
• plan your own study process, and set new
goals for yourself
• understand your language learning better
• describe your experiences of different
cultures, other countries, and people living in
those countries
• reflect on your attitudes towards other
countries and the people living in them
• present your portfolio and your language
skills when needed both in your home
country and abroad
The European Language Portfolio follows the
mutually acknowledged principles in all the
member states of the Council of Europe. The
grades shown on your school report cards,
however, vary from one country to another.
Therefore it might be difficult for a Finnish
school pupil or student to exhibit his or her
language skills in a foreign country with
only one report card. With the help of your
European Language Portfolio you will be able
to demonstrate what you can actually do with
a foreign language when you are abroad, for
example if you study in the foreign country.

Vad är Europarådet?
Europarådet är en organisation, där nästan alla europeiska länder är representerade. Det har sitt högkvarter
i Strasbourg, i Frankrike. De principer som omfattas av Europarådet är demokrati, mänskliga rättigheter och
rättvisa. Den befrämjar förståelse och respekt för olika kulturer och därför är språkkunskaper viktiga. Dess mål
är att få fler människor att lära sig flera språk och på så sätt öka förståelsen kulturer emellan.
What is the Council of Europe?
The Council of Europe is an organization in which almost every European state has representation. Its
headquarters is in Strasbourg, France. The organization works for ensuring respect for the fundamental values
of democracy, human rights and justice. Another important aim is to develop mutual understanding among and
respect for people from different cultures. In this respect, good foreign language skills are very important.
One of the main goals of the Council of Europe is to encourage more people to learn more languages and thus
learn to understand each other better.
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1. Mina språkfärdigheter
My language skills

Introduktion

I den här delen av biografin beskriver du de språk som du har lärt dig och hur du kan använda
dem. Dessa sidor kommer att hjälpa dig när du fyller i ditt språkpass.
Här reflekterar du också över dina språkfärdigheter. Även små kunskaper i ett språk räknas. Du
är språkanvändare inom alla språk som är främmande för dig. Kom ihåg att nämna också de
språk som du inte har lärt dig i skolan, men som du kanske i någon mån förstår eller som liknar
ditt eget modersmål.
Placera de språk som du kan på kartan ovanpå de länder där språket talas.

Introduction

In this section you will briefly describe the languages you have learnt and how you can use them.
This information will also help you to fill in your Language Passport.
You will also reflect on your language skills in this section. It is important to consider all of the
languages you know, even the ones that you only know very little so far. Even if you have only
just started to study a new foreign language, you are a language user of all the languages you
are learning. Also please remember to mention the languages that you have never studied at
school, but which you understand to some extent or which might resemble your mother tongue.
Place the languages you know where they are spoken on the map.
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Vad betyder språk för mig?
This is what knowing languages means to me

Dessa språk använder jag med familj och vänner:
I use these languages with my family and friends:

Dessa språk har jag lärt mig i skolan eller på kurs:
I have learnt these languages at school or in language courses:

Dessa språk studerar jag just nu:
I am studying these languages at the moment:

Dessa språk har jag lärt mig utanför skolan. I vilket sammanhang?
I have learnt these languages outside school. Where and when?

Dessa språk vill jag lära mig. Varför?
I would like to learn these languages. Why?

Jag tror att jag kommer att behöva dessa språk i framtiden. Varför?
I will probably need these languages in the future. Why?

SPRÅKPORTFOLIO 7-9

5

6

Så här använder jag mina språkfärdigheter
This is how I use my languages
Språk / Language

Datum / Date

Jag använder detta språk när jag / I use this language when I

ofta
often

ibland
sometimes

aldrig
never

läser texter / read texts

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

läser böcker / read books
läser tidningar / read newspapers
läser serietidningar / read comics
lyssnar under lektionen / listen to others at school
lyssnar på sånger, podcast el.dyl. / listen to songs, podcasts, etc.
ser på film eller TV / watch films or television
spelar dataspel / play computer games
använder internet / search for information on the internet
använder sociala medier / use social media
chattar på nätet / chat on the internet
använder dataprogram / use different computer programmes
pratar med lärare och kompisar / talk with my teacher and classmates
pratar med familjen / talk with my family
pratar med vänner och bekanta / talk with my friends and acquaintances
skriver övningar och uppgifter / work on written assignments
skriver e-post och brev / write e-mails or letters
skriver egna texter (t.ex. sångtexter, berättelser, dikter)
write my own song lyrics, stories, poems, etc.
gör videoinspelningar el.dyl. / make videos, etc.
reser utomlands / travel abroad
deltar i elevutbyten (t.ex. i ett EU-projekt) / participate in a student
exchange programme (e.g. an EU project)
går på språkkurs utomlands / attend a language course abroad
gör något annat, vad?
do something else, what?

■
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2. Så här lär jag mig språk
This is what I am like as a language learner

Introduktion
I den här delen av biografin ska du fundera över hur du lär dig språk bäst. Det är viktigt att vara
medveten om att man kan lära sig språk på många olika sätt. I skolan lär du dig inte på samma
sätt som på din fritid. Också din egen vilja att studera språk är viktigt. Diskutera gärna olika
inlärningssätt med dina klasskompisar, lärare och föräldrar.
Tankekartan nedan ger dig tips om olika sätt att lära sig språk.
Introduction
In this part of the Language Biography you will reflect on the ways you learn foreign languages
best. It is important to bear in mind that it is possible to learn languages in many different ways.
Learning languages at school is different from learning languages outside of school. It might be a
good idea to discuss the different ways to learn with your peers, teachers and parents.
The mind map below will give you some ideas of the different ways to learn a language.

tala
by discussing

lyssna
by listening

Jag lär mig
genom att
I LEARN
skriva
by writing

läsa
by reading

diskutera
by speaking
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Jag som språkstuderande:
Så här utvecklar jag mina språkfärdigheter
This is what I am like as a language learner:
This is how I improve my language skills

Språk / Language

Datum / Date

I detta språk är jag bra på: / When using this language I am good at:

I dessa saker vill jag bli bättre, därför att…
These are the things I would like to be better at because…

Så här gör jag för att bli bättre på att lyssna och förstå:
This is what I do to understand spoken language better:

Så här gör jag för att bli bättre på att tala och diskutera:
This is what I do to learn to speak this language better and use it when discussing with people:

Så här gör jag för att bli bättre på att läsa och förstå:
This is what I do to learn to understand better what I am reading:

Så här gör jag för att bli bättre på att skriva:
This is what I do to learn to write this language better:
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Berätta vad du gör…
Write what you do…

… om du inte förstår vad någon säger till dig.
…if you don’t understand what the other person is saying.
… om du läser en text och inte förstår allt.
… if you only understand some of the things you’re reading.
… om du inte kan göra dig förstådd när du talar språket.
… if the person you’re talking to does not understand what you are trying to say.
… om du ska skriva något och inte kan komma på ett ord eller vet hur det stavas.
… if you can’t remember a word or how it is spelled when you are writing something.

Kryssa de pratbubblor som beskriver dina sätt att öva.
Tick the speechbubbles that best describe the ways you practise your new language.

Jag upprepar vad jag sagt
I repeat what I was saying

Jag drar slutsatser
I draw conclusions

Jag ber om hjälp
I ask for help
Jag gör miner
I use body language

Jag skriver inlärningsdagbok
I keep a learning log

Jag gör tankekartor
I draw mind maps

Jag använder gester
I use gestures

Jag gör anteckningar
I take notes

Jag tittar efter i ordboken
I look the word up in the
dictionary
Jag arbetar med en kompis
I work with a partner
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Jag gissar
I guess

Mina inlärningsstilar
This is the way I learn

Vi behandlar och skaffar oss kunskap på olika sätt när vi lär oss språk. Vi använder inte heller
våra sinnen på samma sätt: någon lär sig bättre genom att se, någon genom att lyssna, någon
genom att göra, någon genom att pröva och känna.
People also acquire and absorb information in different ways when learning languages. They
also use their senses in different ways: Some people learn best by seeing and others by listening,
doing, or feeling or touching things. People can develop and strengthen the different ways they
learn by practicing.
Så här lär jag mig språk bäst:
This is how I learn languages best:

Någon studerar gärna ensam, någon annan tycker om att arbeta parvis eller i grupp. Båda sätten
stödjer språkinlärningen. I skolan har vi möjlighet att lära oss viktiga färdigheter till samarbete.
One person likes studying on his own, another finds working with a partner or in a group crucial.
Working both alone and with other people contributes to everyone’s learning. At school we all
learn important co-operation skills.
Hur fungerar du som medlem i gruppen?
Hur stödjer gruppen din inlärning och hur hjälper du själv andra att lära sig?
How do you act as a member of a group?
How does the group help you to learn, and how do you help others learn?
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3. Kulturmöten

Introduktion
I den här delen kan du reflektera över dina möten och erfarenheter med främmande kulturer
och människor. Man pratar om möten med olika kulturer när du t. ex i ditt eget land möter en
person, som kommer från något annat land eller en finländare som har en annan kulturbakgrund
än du. Han eller hon kanske kommer från annat håll i Finland, talar ett annat modersmål än
du, hon hör till en annan religion eller etnisk grupp. När du har varit på resa utomlands har du
självklart kommit i kontakt med människor från andra kulturer. Du har säkert lärt dig om andra
kulturer också i skolan inom språk eller andra ämnen, och också dagligen i olika medier.
Kulturmöten kan ofta vara komplicerade och svåra att tolkas. Seder och bruk kan vara helt
annorlunda än i ditt hemland. Vi har alla kunskaper, som hjälper oss att förstå annorlunda
beteende och andra kulturer, bl.a. att
• iaktta olikheter och jämföra dem med ditt eget uppförande
• iaktta likheter och olikheter mellan kulturer
• iaktta dina egna och andras känslor
• tänka på någon annans känslor och reagera på rätt sätt
• anpassa ditt eget uppförande efter nya situationer
• ha förmåga att använda språk och bete sig på det sätt som situationen kräver
• ha kännedom om andra människor och deras liv i olika länder samt
• förstå värderingar och uppskattningar i olika kulturer
Det är viktigt att kunna handskas med kulturella skillnader och likheter och fundera över det
väsentligaste i dem och förstå att någon annans uppförande är lika naturligt som ditt eget.
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3. Intercultural encounters

Introduction
In the following section you can reflect on your experiences with foreign cultures and people. We
call the encounters intercultural, e.g. when you are in your home country and you meet someone
from another country or a Finnish person with a different cultural background from your own.
They might come from another part of the country, speak a different language at home, have a
different religious background, or they might belong to a different ethnic group.
When travelling abroad, you naturally encounter people from a different culture. Also, you may
have learnt a lot of things about foreign cultures at school, when learning foreign languages and
other subjects. The media are also important sources of information on cultural issues.
Intercultural encounters can sometimes be very complicated and difficult to interpret. The habits
and customs you encounter can be very different from those of your own culture. However,
we all have certain skills that help us to understand other people’s different or even strange
behavior. We call them encounter skills.
• observing differences and comparing them to your own actions
• observing cultural differences and similarities
• observing your own and other people’s emotions
• the ability to identify with how the other person feels, and the ability to react in a suitable way
• controlling your own behaviour
• flexibility in new situations
• sensitivity to use the language and act in an appropriate way in a given situation
• knowledge about the other person and life in the other country
• understanding the values in the other country
It is important to be able to relate to similarities and differences between cultures, to reflect on
those differences, and to understand that the other person’s behavior is as natural as your own.

SPRÅKPORTFOLIO 7-9

12

13

Tankekarta
Mind Map
Tankekartan nedan hjälper dig att reflektera över dina erfarenheter av situationer,
där du har mött människor från andra kulturer med olika seder.
The mind map below helps you to reflect on your experiences in situations in which
you have encountered people from other cultures and the customs of different
cultures.

Hem och
familjeliv
Your home
Hobbyer
Freetime
activities

Skola
Your school

Kulturmöten
(Inter-)cultural
encounters
Media
The media

Möten i Finland, på
semesterresor osv.
Encounters in Finland,
holiday trips, etc
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Jag har lärt mig av andra kulturer…
I have learnt different things about other cultures…

i skolan
at school
hemma
at home
bland kompisarna
with friends
i hobbyer
during free time activities
i Finland på gatan, på resa osv.
in town, when travelling, etc., in Finland
på semesterresa eller annars utomlands
when travelling abroad
i böcker
from books
i tidningar
from newspapers and magazines
i filmer
from films
i elevutbyte
during my student exchange
på TV eller på radio
from TV or the radio
på internet
from the internet
i dataspel
from computer games
Var annanstans?
Where else?

■■

väldigt
mycket
very much

bara litet
a little

Knappast
något
not very
much

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Mina erfarenheter av kulturmöten
My experiences with intercultural encounters

A.

Välj en händelse eller erfarenhet som du haft, då du använde ett främmande språk eller ditt
modersmål som var ett främmande språk för de andra. Berätta om det med egna ord.
Choose a situation or an experience, in which you were using a foreign language, or your
mother tongue which was a foreign language for the others. Describe in your own words what
happened.

Vad lade du märke till i ditt eget eller de andras beteende (t.ex. olikheter eller likheter)?
What differences or similarities did you notice in your own and the other people’s behaviour?

Hur klarade du dig i en kanske för dig besvärlig situation (att be om hjälp, göra gester, rita,
använda ordbok, ta något annat språk till hjälp ...)?
How did you cope with a situation that may have been a bit awkward for you (asking for help,
body language, drawing, using a dictionary, using another language, etc)?
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Mina erfarenheter av kulturmöten
My experiences with intercultural encounters

B.

Berätta om en överraskande händelse som du har haft med någon som kommer från en annan
kultur.
Write about an unexpected or a surprising situation you experienced with a person with a
different cultural background.

Berätta hur det kändes i denna situation och hur du reagerade.
How did you feel in this situation, what did you think and/or how did you act?

Vad lärde du dig av situationen du beskrev?
What did you learn from the experience you just described?
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4. Mina mål
My goals

Introduktion
Varje arbete kräver förhandsplanering för att lyckas. Man kan inte ens tänka sig börja ett byggeller sömnadsarbete utan arbetsplan. För att få önskvärda inlärningsresultat, måste du först
tänka över vad du vill lära dig och vad det kräver av dig och vilka svårigheter du kanske kommer
att möta. Efter en viss tidsperiod som du själv har avsatt, kan du sedan värdera hur du har
lyckats och göra nya planer för fortsättningen.
Följande sidor kan du använda, när du planerar och bedömer din språkinlärning. Fundera
först över hur du har tagit hand om ditt studerande, vad du har gjort bra, i vilka saker du
har någonting att förbättra och hur du vill jobba i fortsättningen. Det är nyttigt att diskutera
situationen med andra, t.ex. din lärare, kompisar, föräldrar och släktingar. Det hjälper dig att se
på saker som utomstående. Du får en mera djupgående syn på din inlärning och du kan lägga
märke till sådant som du inte ensam kan bli medveten om.

Introduction
Any successful task needs careful preplanning. There is no way, for example, that a construction
or sewing project could succeed without a proper work plan. In order to succeed in your studies,
always spend a few moments thinking of what you would like to learn, what you will have to
do to reach your goals, and what kinds of difficulties you might have to face. Set a time limit for
reaching your goal. After that time reflect on how well you have succeeded in your work, and
then make further plans to reach your (new) goals.
You can use the next few pages for planning and evaluating your language learning process.
First, think about your studies so far – how well you have done, which things you could do better,
and what you will do in the future. It might be useful to discuss your studies with many different
people, e.g. your teacher, friends, parents and family. This might help you to see the situation as
if through somebody else’s eyes. It will broaden your horizons and you will notice things that you
might not be able to see on your own.
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Hur jag når mina mål
My plans to reach my goals

Språk / Language

Datum / Date

Nästa vecka / nästa månad / under följande kurs / under följande period / nästa läsår
vill jag lära mig (detta språk / inlärningsstilar / kulturmöten):
Next week / next month / during this course / in the next period / next school year
I want to learn the following things about (this language / learning strategies / intercultural
encounter skills, etc):

Varför just dessa saker?
Why just these things?

På vilket sätt kommer jag att lära mig?
In what ways will I learn these things?

Hurdana svårigheter kommer jag kanske att möta?
What kind of difficulties might I face?
Hur löser jag eventuella problem?
How will I cope with the problems I might face?
Hur mycket tid är jag beredd att använda hemma för att nå de ovannämnda målen?
How much time am I prepared to spend on achieving my goals?
Är ditt mål realistiskt?
Is your goal realistic?
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Bedömning om hur jag nått mitt mål
Evaluating how I reached my goal

Språk / Language

Datum / Date

Jag nådde mitt mål, eftersom…
I reached my goal because…

Jag nådde inte mitt mål, eftersom…
I did not reach my goal because…

I fortsättningen fäster jag uppmärksamhet vid...
In the future I will focus on…
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