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Velkommen til Liv i Skolen nr. 3/2014
CLIL – indholds- og sprogintegreret læring
Når man læser Liv i Skolen nr. 2/2013 om fremmedsprogsundervisning i skolen fornemmer man forskellige holdninger til sprogundervisning. Nogle indlæg argumenterer for
sprog lært sekventielt med indledende indlæring af grammatik og gloser, der efterhånden sammensættes til korrekte sætninger med den rigtige intonation, f.eks. tilpasset et
”rigs-engelsk”.
Andre indlæg peger på, at sprog også kan læres i en meningsfuld hverdagsagtig kommunikation, hvor man først tilegner sig hele sætninger, der giver mening i situationen,
for efterhånden at opdele sætningerne i bestanddele og blive bevidst om bl.a. grammatikken. Her er det mere dagligdags sprog eller meningsfuld samtale om et aktuelt
fagligt emne, der er fremherskende.
I europæisk sammenhæng er der mere og mere politisk og pædagogisk opmærksomhed
på at integrere samtalens indhold i den sproglige kommunikation, hvilket i en undervisningssammenhæng betyder at undervise i et andet fag ved hjælp af et fremmedsprog
og derved give eleverne mulighed for at lære både faget og sproget samtidig.
Der er opstået et begreb som CLIL, Content and Language Integrated Learning.
EU og flere lande i Europa har CLIL som europæisk og national strategi. Hertil hører
Danmark ikke, men alligevel har flere skoler rundt i landet arbejdet med principperne,
bl.a. i forbindelse med flere af de udviklingsprojekter med internationale klasser, som
undervisningsministeriet har givet tilskud til i en 3-årig periode.
Europæiske undervisere fra forskellige uddannelsesniveauer, som alle er fortalere for
denne tradition, udfylder siderne i dette nummer. Gennemgående er man enige om fordelene ved formen, men de fleste påpeger også dilemmaer, problemer og nødvendige
forudsætninger for at indføre CLIL.
Derved får læserne mulighed for at vurdere fordele og ulemper ved begrebet CLIL, Content and Language Integrated Learning.
God fornøjelse.
Orla Nielsen
Redaktør
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Spanien: Fra gloser
og grammatik til indhold
Når vi taler om tosprogede programmer, henviser vi til undervisning i et fag ved hjælp af et
fremmedsprog ofte kaldet et CLIL-program.
Af Carmen Reigada Pérez, pædagogisk
konsulent
13
CLIL startede i Tyskland 1963
Tyskland og Frankrig indgik i 1963 en aftale,
der foreslog et samarbejde om at integrere
deres forskellige sprog i en generel uddannelsessammenhæng.

Af Stefanie Scheike , sprogstuderende
og Falco Steinert, forsker
19
Indholdsintegreret sproglæring
bør indføres i Danmark
En stor viden om sprogets form er ikke er
tilstrækkeligt, hvis man mangler evnen til at
udtrykke mening med sproget og man kan
komme langt ved metodisk at arbejde med
konkrete vendinger indenfor det givne sprog.
Af Bjørn Holm, lærer
31
Holland: Spændingen ved CLIL!
Med CLIL-metoden skal både lærere og
elever arbejde med faglige og sproglige
mål, når de arbejder med skolefag. CLIL
en form for tosproget undervisning, der
fokuserer på både sprog og indhold.
Af Jan Swijgman, lektor
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37
CLIL fra den polske perspektiv
Studerende, der tager kurser, hvor CLIL er
anvendt, øger deres motivation og er mere
villige til at udvikle deres faglige kompetencer
Af Yolanta Mrowiec, social og pædagogisk
udviklingskonsulent
45
Dansk natur-teknikundervisning
på engelsk
Elever, der ikke har brugt hele sætninger
på fremmedsproget før, gør det nu uden at
tænke nærmere over det.
Af Lise Knattrup og Rikke Vestergaard,
lærere
51
Italien: Udvikling af et
plurilinguistisk pensum
Vi har set på kulturelle aspekter som madlavning, traditioner, fordomme, ... med hensyn til forskellige lande og fundet forskelle
og ligheder i løbet af projektet.
Af Anna Pfitcher, skoleleder
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CLIL i Struer: Fleksibel tosprogethed
Samtale foregår ofte på dansk eller på en
blanding af engelsk og dansk. Lærerstillede
spørgsmål til klassen bliver besvaret med
henholdsvis engelsk og dansk.
Af Anja Slåttvik, adjunkt
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CLIL-metoden i svensk
Erhvervsrettet Uddannelse
CLIL var i virkeligheden den metode, jeg
havde brugt uden at være klar over dens
eksistens. I Sverige er CLIL et begreb, som
kun få lærere anvender i deres undervisning.
Af Maria Sjöstedt, gymnasielærer
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Sådan gennemføres CLIL i de polske skoler
Populariteten af CLIL har været stigende i
Polen i de seneste år. Sproglig bevidsthed og
motivation for at lære synes at blive en af nøglerne til succes på arbejdsmarkedet i Europa.
Af Marcin Hosciłowicz,
international koordinator
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Nordirland: CLIL understøttes ikke
Folk med engelsk som modersmål mener
ikke, at sprogindlæring er nødvendig, fordi
’alle taler engelsk’.
Af Leanne Henderson, Highschool lærer
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CLIL i Rumænien er for etniske minoriteter
”Tosproget undervisning” henviser både til
brugen af det rumænske sprog og et fremmedsprog som undervisningssprog og til
”uddannelse for etniske minoriteter”.
Af Cristina Bancescu, engelsklærer
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Stensballeskolens internationale klasse
Af Anders Olesen, skoleleder
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Tyrkiet: Sprog er en social aktivitet,
ikke en akademisk
Tosprogede kvalifikationer er et stort fokus
for private institutioner, og forberedende
skoler inden for fremmedsprog forventes at
gøre det arbejde, gymnasierne ikke kan.
Af Miray Tugçe Ozer, engelsklærer
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Sådan understøtter vi tosproget
undervisning i Tyskland
Studerende i tosprogede klasser opnår
højere grader i alle kompetencer, fordi
tosproget undervisning skaber mere og
dybere kontakt med fremmedsproget end
klassisk sprogundervisning.
Af Axel Braun, erhvervsskolelærer
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Slovakiet: CLIL-undervisning
motiverer eleverne
CLIL-metoden blev først for nylig indført, så
lærerne blev forsynet med kurser, foredrag,
workshops, seminarer og de kunne se og
diskutere ”eksemplarisk CLIL undervisning”,
der arrangeredes i nogle skoler;
Af Eva Farkasova, psykolog
102
Frankrig: Pilotprojekt
spreder CLIL-erfaringerne
Eleverne er optaget og interesseret i
fagene. De nyder at bruge IKT-værktøjer og
det meste af tiden glemmer de brugen af
fremmedsproget for at fokusere på selve
indholdet.
Af Jean-Noël Breney, vejleder
og seminarielærer

Liv i Skolen • 3/2014

CLIL i Spanien

6

CLIL i Spanien:
Fra gloser og
grammatik til indhold
Af Carmen Reigada Pérez, pædagogisk konsulent

Intet der er forbundet med uddannelse i Spanien kan ses som et
stillbillede, men som en film, eftersom vi nu er i færd med at gennemføre en ny lov, så alt er under revidering, herunder fremmedsprogsundervisning og selvfølgelig flersprogede programmer.

Vi kan ikke tale om fremmedsprogs-undervisning uden at nævne, at der i Spanien er der tre Selvstyrende Regioner
(benævnes SR) med deres eget officielle
sprog og nogle andre med et lokalt sprog,
der ikke betragtes som officielt, men det
er meget brugt i befolkningen og indgår i
skolens undervisning. Udenlandske sprog
er i mange tilfælde faktisk det tredje
sprog, der undervises i i skolen, hvilket
gør nogle SR flersprogede.
Fra grammatik til indhold
For at gøre tingene mere forståelige
for vores potentielle læsere: Når vi taler
om tosprogede programmer, henviser vi
til undervisning i et fag ved hjælp af et

fremmedsprog som et middel til kommunikation, ofte kaldet et CLIL-program,
selv om det ikke er nøjagtigt de samme,
som vi vil se senere.
CLIL blev først introduceret i Spanien
som en innovativ metode til at undervise i fremmedsprog, primært engelsk,
i 1990’erne. Det første pilotprojekt blev
gennemført i 1996. Det var en måde
at forsøge at bevæge sig fra en meget
udbredt grammatik-oversættelsesmetode til en mere aktiv måde at undervise
i sprog gennem indhold. Det betød nogle
dybe ændringer i lærerens mentalitet.
- Fra en ordforråd- og grammatikbaseret
strukturering af indhold til ”Indhold og
sprog integreret læring” med et dob-
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Carmen Reigada Pérez er pædagogisk
konsulent ved Lærer- og Ressourcecentret
i Oviedo, Asturias i Nordspanien
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belt fokus, hvor de sproglige funktioner
ikke mere introduceres i den traditionelle rækkefølge -fra de simpleste til
de mest komplekse, men i den rækkefølge, indholdet kræver.
- Men også tankemæssige færdigheder og kulturel baggrund skal tages i
betragtning, vi taler altid om fire C’er af
CLIL: Content, Communication, Cognition and Culture, altså indhold, kommunikation, kognition og kultur.
- Fra lektioner baseret på strukturen af
indholdet til en elevcentreret undervisning. Elevers og studerendes forudgående viden er udgangspunktet, hvorfra
de opbygger deres egen ny læring.
- Fra individuelle opgaver baseret på at
huske til en projektbaseret læring og
kooperativt arbejde, hvor underviseren
overvejer udviklingen af flere intelligenser og tankevirksomhed så vel som
kulturelle funktioner.

8
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Brug af
ordforråd

Fremragende

Godt

Acceptabelt

Bruger ord, der
passer til modtagerne. Udvider modtagers
ordforråd ved at
definere ord, der
kan være nye
for de fleste af
modtagerne.

Bruger ord, der
passer til modtagerne. Inkluderer 1-2 ord,
der kan være
nye for de fleste
af modtagerne,
men definerer
dem ikke.

Bruger ord,
der passer til
modtagerne.
Inkluderer ikke
nogen ord, der
kan være nye for
modtagerne.

- Fra evaluering, hvor man med eksamener måler mængden af viden, eleverne
har lært udenad til evaluering ved
hjælp af læringsmål, hvor de har nogle
valgmuligheder.
Læringsmålene beskrives i et sæt evalueringskriterier, der som regel er prioriteret
fra ”Fremragende” til ”Utilfredsstillende”
(Se skema). På denne måde kan de studerende vide på forhånd, hvad underviseren
forventer for at kunne vurdere præstationen. Læringsmål er brugbare for at vurdere de studerendes præstationer og for
at kunne fortælle dem, hvad der forventes.
Utilfredse lærere
I begyndelsen arbejdede man med en
form for omvendt CLIL. Man underviste
ikke i et fag ved hjælp af et fremmedsprog, men i sproget ved hjælp af faget.
Da det var en metode for fremmedsprogslærere, var fokus udelukkende på
sproget. Indholdet var ikke vigtigt overhovedet, det var bare en undskyldning for

Utilfredsstillende
Bruger adskillige ord eller
sætninger, der
ikke passer til
Indholdet.

at anvende fremmedsprog i klasseværelset og det vigtigste var stadig grammatiske strukturer og ordforråd, men
behandlet på en anden måde. Dette var
det vigtigste mål for sproglærere.
Desværre omfavnede ikke alle lærere
disse nyskabelser og de dårlige resultater
af spanske studerendes læring af fremmedsprog, som det kunne læses i alle
internationale rapporter fortsatte. Behovet for at tage skridt til at forbedre fremmedsprogsundervisningen var tydelig, så
den centrale regering i Madrid iværksatte
et program til forbedring af læring af
fremmedsprog, som omfattede foranstaltninger for både lærere og elever og
indførte engelsk på meget tidlige stadier
Blandt disse foranstaltninger var gennemførelsen af tosprogede programmer.
Tosprogede og flersprogede programmer
I 1996 underskrev den spanske regering en aftale med British Council om at
gennemføre et tosproget program på 42

VIA University College

skoler i hele landet. Disse skoler har 40 %
britisk og 60 % spansk pensum, og britiske og spanske lærerne arbejder sammen. Resultaterne var meget tilfredsstillende, så dette projekt blev efterfulgt af
beslutningen om at indføre nye tosprogede programmer i andre skoler, dog
mindre ambitiøse, med det formål at øge
opmærksomheden på fremmedsprog.
Med implementeringen af tosprogede
programmer sprang CLIL igen ind på
scenen. Undervisning i et fag ved hjælp af
engelsk eller et andet fremmedsprog som
et middel til kommunikation var den perfekte sammenhæng til at introducere CLIL.
Tosproget undervisning og CLIL anvendes normalt som synonymer, selv om
CLIL er meget mere end at undervise i et
fag på et fremmedsprog, som om det var
elevernes modersmål, da det indebærer
dobbelt fokus på indhold og sprog og
også opmærksomhed på de studerendes
tænkning såvel som kulturelle funktioner.
Selvstyrende regioner er ansvarlige for
reguleringen af disse nye tosprogede programmer, der blev gennemført lidt efter
lidt siden slutningen af 1990’erne. Hver af
de sytten selvstyrende regioner har sin
egen regulering. Som bemærket af overskriften på en artikel af David Marshland i
EL Gazette: ”CLIL i Spanien kommer i sytten varianter.” (http://kortlink.dk/esfw)
Forskelle og ligheder mellem regionerne
Man kan finde forskelle i alle aspekter:
Antal personer, der arbejder med programmet, krav til lærere, støttefuktioner.
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Den individuelle tilgang
har dybe rødder i den
pædagogiske tradition i
dette land.

Bare for at have et samlet overblik af
situationen i landet, kan vi nævne en
ramme med fælles træk og forskelle mellem de forskellige selvstændige regioner.
- Generelt er tosprogsundervisning indført på frivillig basis. Det er frivilligt for
skoler, lærere og elever.
- Det har en samlet strategi.
- Alle Selvstændige Regioner har gennemført tosprogsundervisning i den
obligatoriske undervisning, indskoling
og mellemtrin; en række af dem har
også tosprogsundervisning i børnehaven og nogle i gymnasier og erhvervsuddannelse.
- Antallet af fag på fremmedsprog varierer, men de fleste regioner dækker to
fag. Skolen beslutter, hvilke fag, der
skal undervises i på fremmedsprog,
selv om nogle regioner foreslår naturfag eller samfundsfag. Nogle regioner
tildeler ekstra tid med fremmedsprog
for at støtte tosprogsundervisning.
- Antallet af studerende, der deltager
i tosprogsundervisning afhænger
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af skolens kapacitet til at tilgodese
efterspørgslen. I nogle regioner er alle
børn i indskolingen inkluderet, i andre
skal familierne beslutte, om eleverne
skal deltage eller ej. I overbygningen
er antallet af studerende, der kræver tosprogsundervisning større end
udbuddet af pladser, i disse tilfælde
har nogle regioner udvælgelseskriterier
og andre beslutter ved lodtrækning. I
Baskerlandet skal alle de studerende
deltage, hvis der ikke er tilstrækkeligt
med uddannede lærere på skolen, skaffer administrationen ekstra personale.
- Generelt er evalueringen baseret på
de almindelige kriterier for niveauet;
vurderingen af fagene prioriterer det
faglige indhold; der tages kun hensyn
til sproglige færdigheder for at højne
karaktererne.
- De faglærere, der er villige til at deltage i tosprogsundervisning skal have
gennemført B2-niveauet i den fælles
europæiske referenceramme for sprog,
undtagen Madrid og Navarra, hvor de
kræver C1. (Se referenceramme side
105)
- I de fleste lærere får lidt ekstra tid til
at udføre de opgaver, der er forbundet
med programmet og de får alle en form
for anerkendelse: Deltagelse i programmet giver merit, der kan bruges i
deres CV’er.
Støtteforanstaltninger
- Nogle regioner giver økonomisk støtte
til tosprogsundervisning, skoler får
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ekstra midler til at gennemføre programmet; dette varierer meget fra den
ene kommune til den anden, nogle har
fastsat en sum penge, nogle har ikke,
og andre giver ikke nogen ekstra økonomisk støtte.
- Skoler, der gennemfører tosprogsundervisning, har fortrinsret til at få sprogassistenter eller rejsestipendier til
lærere, som ønsker at rejse til udlandet
for at deltage i kurser, både sproglige
og metodiske.
- Eftersom brug og udtryk i autentiske
omgivelser betragtes som en af de
vigtigste faktorer til at forbedre brugen
af fremmedsprog, giver Undervisningsministeriet i Madrid og også regioner
tilskud til at deltage i ekstra aktiviteter,
der giver mulighed for at øve sproget i naturlige sammenhænge, såsom
sproglejre eller ophold i udlandet, både
for lærere og elever.
- Regionen Andalusien har udgivet en
”Plan til fremme af flersprogethed”, et
dokument brugt som vejledning i hele
landet.
Læreruddannelse
Der er en plan for at udvikle lærernes
sprog og faglige kompetencer.
- Sproglige kompetencer leveres af EOIs
(spansk forkortelse for officielle sprogskoler). De designer specifikke kurser
for lærere.
- Didaktiske og faglige kompetencer,
hvilket et net af Centre for Undervisningsmidler har ansvaret for.

VIA University College

CLIL er en måde at
bevæge sig fra en
meget udbredt
grammatikoversættelsesmetode til en mere
aktiv måde at
undervise i sprog
gennem indhold.

- Udlandsophold, der beskæftiger sig
med både sprog og metode til forbedring af fremmedsprogslæring. Normalt
aftales en udviklingsplan med en del
af uddannelsen i Spanien, et ophold
i England og en forpligtelse til at formidle deres erfaringer blandt lærerne,
når de kommer hjem.
- Intensive sprogkurser i Spanien, normalt kaldet ”indføringskurser” bestående af et ophold i en kort periode på
et sted, hvor fremmedsprog bruges
intensivt under hele opholdet.
Nedskæring af støtten
Alle disse programmer har fungeret godt
i en årrække, og forbedringen af frem-
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medsprogsundervisningen i løbet af de
sidste 25 år er indlysende. Desværre har
de enorme nedskæringer i uddannelsesbudgetterne som følge af den økonomiske krise haft negative virkninger på alle
støtteforanstaltninger til de tosprogede
programmer, samt andre innovative
uddannelsesinitiativer.
Den sociale efterspørgsel er høj, så
flere og flere skoler er villige til at gennemføre tosprogsundervisning. Resultaterne er ganske tilfredsstillende, da alle
undersøgelser viser, at indvirkningen på
sprogindlæring er betydelig, og der er
ikke en væsentlig indflydelse på præstationerne i selve faget.
Opdeling af motiverede elever
Men programmet har sine lys- og skyggesider:
- Det kræver en masse samarbejde mellem lærere og en stor ændring i undervisningsmetoder, som nævnt i starten
af denne artikel. To krav, der ikke er
lette at opfylde, da den individuelle
tilgang har dybe rødder i den pædagogiske tradition i dette land.
- Tosprogsundervisning forårsager ofte
vanskeligheder i organiseringen af
skolen.
- CLIL er ofte misforstået som bare
undervisning i et fag på et fremmedsprog. Resultaterne kan være katastrofale, hvis ikke man bruger den rigtige
metode.
- Der er en naturlig opdeling mellem børn, der ønsker at deltage i et

12
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tosproget program, og dem, der ikke
gør det, så den ligeværdige tilgang er
undertiden tvivlsom. Som regel kræves
tosprogsundervisning af studerende,
der kan lide engelsk eller er gode til
det og sandsynligvis har højere forventninger til fremtiden, så de danner
grupper der er lette at håndtere, hvilket
forårsager gnidninger blandt lærere,
der har at gøre med de ikke tosprogede
grupper.
- Selv om der er et stigende antal lærere
med B2 akkreditering, er ikke alle af
dem villige til at deltage i tosprogsundervisning. Mange skoler har ikke
nogen lærere med den nøjagtige profil
til at undervise tosproget, så de kan
ikke klare efterspørgslen og deres
potentielle elever flytter til andre
skoler, hvor de kan finde svar på deres
behov.

Vi taler altid om fire
C’er af CLIL: Content,
Communication,
Cognition and
Culture, altså Indhold,
Kommunikation,
Kognition og Kultur.

For yderligere information
- CLIL i Baskerlandet, http://kortlink.dk/erqb
- Rapport om gennemførelsen af CLIL i Spanien, http://kortlink.dk/erqd
- CLIL implementering i Spanien: en tilgang til forskellige modeller,
http://kortlink.dk/erqg
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CLIL startede

i Tyskland 1963

Af Stefanie Scheike , sprogstuderende og Falco Steinert, forsker
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Falco Steinert er forsker ved Bergische
Universität i Wuppertal
Stefanie Scheike studerer sprog ved
Universitetet i Wuppertal

CLIL har en ganske lang tradition i Tyskland. I vores region er der mange skoler, der
tilbyder tosprogede programmer. Det er derfor, vores universitet for nylig påbegyndte
”Master of Education Bilingualer Unterricht” (= en Master i CLIL-undervisning), som er
baseret på et samarbejde mellem fagene engelsk, fransk, historie, matematik, kemi og
biologi.
For flere detaljer se vores hjemmeside: http://bilingual.uni-wuppertal.de

1. Indledning
Udbuddet af tosprogede klasser i Tyskland er virkelig steget inden for de seneste år. Disse kurser kan betragtes som
en del af det ændrede liv, som globaliseringen og dens virkninger bringer med
sig. For at få et nærmere kig på dette
fænomen beskæftiger følgende beskrivelse sig med emnet tosprogede klasser
i Tyskland betragtet ud fra en studerendes synspunkt. Før jeg henviser til min
personlige erfaring med at undervise en

tosproget klasse i et tysk gymnasium, vil
jeg beskæftige mig med tosprogede studier i almindelighed ved at give en kort
definition og et historisk overblik for at
forklare emnet for læseren. Jeg vil også
opremse de mål og de perspektiver, som
tosprogede klasser kan tilbyde.
2. Definition CLIL – Tosprogede Studier
Med henvisning til resultaterne af KMK
(Gruppen af undervisningsministre fra delstaterne i Tyskland) er tosprogede klasser
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simpelthen defineret som klasser i forskellige fag med de særlige karakteristika, at
en del af dem undervises på et fremmedsprog. Inden for rammerne af det europæiske uddannelsessystem ville man henvise
til det som CLIL, som betyder ”Indholdsintegreret sproglæring ” eller EMILE - da
det har sin oprindelse i forholdet mellem
Frankrig og Tyskland og betyder ”Enseignement d’une Matière par l’Intégration
d’une Langue Etrangère ”. Dette henviser
derfor ikke til et udvidet kursus i fremmedsprog, men til sprogintegreret fagundervisning, der følger principperne for faget selv.
Ved at bruge et tosproget koncept giver
det mulighed for interkulturel læring, da
alle emner kan betragtes ud fra forskellige
synspunkter. I Tyskland kan NordrheinWestfalen på en måde betragtes som en
pioner i tosprogede undervisningsformer. Det har det største antal skoler, der
tilbyder tosprogede kurser enten på fransk
eller engelsk eller endda på andre moderne
sprog som spansk, italiensk eller russisk.
Selv om de fleste skoler med tosprogede
klasser bliver undervist på engelsk, kan
man spore begrebets begyndelse tilbage
til forholdet mellem Tyskland og Frankrig.
3. Historie og udvikling
Forholdet mellem Tyskland og Frankrig er stærkt forbundet til udgangspunktet og udviklingen af tosprogede
klasser i Tyskland. Da Konrad Adenauer
og Charles de Gaulle indgik aftalen
Elysée (bedre kendt som aftalen om det
fransk-tyske venskab) i 1963, der foreslog

Forholdet mellem
Tyskland og Frankrig
er stærkt forbundet
til udgangspunktet
og udviklingen af
tosprogede klasser i
Tyskland.

et samarbejde på de økonomiske, sociale
og politiske områder, ønskede de også på
en eller anden måde at integrere deres
forskellige sprog i en generel uddannelsessammenhæng. Derfor var målet at
have foranstaltninger til at øge antallet af
tyske elever, der lærte fransk samt elever
fra Frankrig, der kom i kontakt med det
tyske sprog. Det resulterede i grundlæggelsen af ”Lycées Franco - Allemands”,
fransk-tyske skoler.
I disse skoler – den første af dem var
Hegau gymnasiet Singen - havde eleverne op til tre fag, der blev undervist på
fransk. I disse fag kombinerede man indholdet af faget med et autentisk brug af
sproget. Derefter steg antallet af skoler,
der tilbyder et tosproget koncept kraftigt: Det starter fra 7. klasse med at have
socialt orienterede fag som geografi,
historie og senere samfundsfag helt på
fremmedsproget.
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Tosprogede kurser
er ofte baseret
på brugen af
modersmålet,
eftersom eleverne
også bør tilegne sig
færdigheder på deres
modersmål.

Da denne form for koncept primært var
udviklet til studerende med gode karakterer, blev den største udfordring for
forskningen i fremmedsprog i perioden
fra 1980 og indtil 1995 at realisere tanken
om, at bedre resultater i sprogindlæring
bidrog til, at elever fik bedre kompetencer med hensyn til deres anvendelse af
fremmedsprog. Af denne grund er flere
metoder blevet testet for at vise, at ikke
kun de formelle, men også de kommunikative aspekter af sprogundervisning
skal tages i betragtning.
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Som et resultat blev der indført et
integreret og procesorienteret læringskoncept, der kunne realiseres ved at
bruge tosprogede moduler i flere fag.
Integrationen af sprogindlæring kombineret med indholdet af hvert fag var den
bedste løsning. Det havde sin største
spredning i årene fra 1990. Ved at krydse
de europæiske grænser har ideen om
vigtigheden af interkulturel undervisning
og læring nået sit højeste niveau. Tilbuddet om tosprogede kurser i alle typer af
skoler kan på en styrket måde opbygge
netværk til kommunikation og udveksling
af erfaringer for at komme til at kende
andres verden. I denne sammenhæng kan
det også være vigtigt at vide, at skoler
og andre uddannelsesinstitutioner har
udviklet deres egne tilbud om videreuddannelse og certificeringer for nyansatte
lærere, for eksempel ”Europalehramt” i
de sydlige delstater i Tyskland.
I dag kan man finde omkring 800 skoler,
der tilbyder tosproget læring i Tyskland,
hvilket kan forklares ved betydningen og
målene for CLIL i almindelighed.
4. Mål og anbefalinger af CLIL
KMK (Tysklands undervisningsministre)
har altid påpeget betydningen af tosprogede kurser og krævede et middel til at
skabe et dybere kendskab til de europæiske partneres sprog. Derfor indførte de
tosprogede initiativer som ” Abi – bac”
(samarbejdet mellem tyske og franske
skoler om et tosproget certifikat til at
studere i begge lande). Som det er almin-

17

VIA University College

deligt anerkendt, er det vigtigste mål for
tosprogede kurser at gøre plads til et
autentisk sprogbrug ved at kombinere
autentisk materiale og kommunikation
på et andet sprog.
I denne sammenhæng er det virkelig
vigtigt at understrege, at tosprogede kurser ofte er baseret på brugen af modersmålet, eftersom eleverne også bør tilegne
sig færdigheder på deres modersmål.
Et andet punkt omfatter opmærksomhed på at fremme en anvendelse
af sproglige og generelle kompetencer
som angivet i kategorierne beskrivelse,
forklaring, konklusion og udtryk for egne
meninger. Disse kan illustreres ved hjælp
af diagrammer, billeder og tekniske
udtryk. Det sidste punkt, der skal overvejes, er betydningen af at arbejde med
tekster og evnen til at læse og forstå det
fremmede sprog, en vigtig del af enhver
tosproget lektion. Bortset fra dette bør
lærerne have flere muligheder og koncepter for, hvordan CLIL kan realiseres i
skoler for at kende begrebet tosproget
undervisning så tidligt som muligt. Af
denne grund er universiteterne begyndt
at udvide deres uddannelsesmæssige
tilbud.
Det følgende afsnit vil præsentere de
tosprogede studier ved universitetet i
Wuppertal.

5 Personlig erfaring
– Tosprogede Studier og CLIL
5.1 Tosproget Master
of Education i Wuppertal
Da antallet af skoler, der tilbyder tosprogede klasser eller moduler stadig er
stigende, har universitetet i Wuppertal
udviklet et koncept af tosprogede studier
i løbet af masterperioden. Studerende
med engelsk eller fransk som et af deres
fag i kombination med matematik, kemi,
biologi eller historie har mulighed for at
fortsætte deres studier med en tosproget Master. Da det fremmede sprog vil
være en af de vigtigste dele af deres studier, er begrebet begrænset til dem, der
opnåede mindst karakteren 2,3 (ud af 4) i
deres sidste praktiske sprogkursus.
Med hensyn til de ”normale” studier
af historie og naturvidenskabelige fag,
vil det tosprogede koncept introducere
de studerende til en måde at realisere
tosprogede moduler i uddannelsen.
Desuden vil det vise dem muligheder for
at håndtere det i praktisk brug. En vigtig
betingelse er, at masterspecialet skal
indeholde et afsnit om tosprogethed. Der
bør om muligt også henvises til en empirisk undersøgelse. Desværre tilbydes ikke
alle fag, der kunne være en del af CLIL, i
masteruddannelsen. Overraskende nok
vises fag som Geografi eller Samfundsvidenskab, herunder Økonomi, ikke på
listen over tilbud, eftersom klasser som
”Engelsk økonomi” eller ”Fransk økonomi” er dele af bacheloruddannelsen.
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Måske kan man overtale de grene til at
medtage dem i tilbuddet om den tosprogede Masteruddannelse, som udbydes i
vinteren 2014/15.

Ikke kun de formelle,
men også de
kommunikative
aspekter af
sprogundervisning skal
tages i betragtning.

5.2 At give en tosproget lektion i historie
Jeg blev personligt præsenteret for det
tosprogede koncept på et seminar kaldet
”Introduktion til tosproget læring” som
en del af min masteruddannelse i fransk.
Da vores underviser var en tidligere lærer
på et tosproget gymnasium i Køln, lærte
vi ikke kun om det teoretiske begreb,
men også dets praktiske anvendelse. Vi
havde valget mellem at give en lektion i
en historie- eller geografiklasse i grupper
på op til fire elever. Jeg besluttede at
undervise i historie, da det var interessant for mig at anvende mit kendskab til
fransk i betragtning af, at vi måske kunne
tale om de franske erobrere eller forhol-
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det mellem Frankrig og Tyskland. Vores
opgave var at planlægge en lektion på 45
minutter for en klasse af 28 elever. I samarbejde med læreren lærte vi klassen og
indholdet af læseplanerne at kende, som
i vores tilfælde var perioden efter Første
Verdenskrig. Det primære fokus var på
begyndelsen af Nazi-tiden i Tyskland og
det politiske parti NSDAP.
Alt i alt var det en stor oplevelse at
se, hvordan klassen håndterede sproget
og emnet. Da det var næsten umuligt
at finde dokumenter på fransk uden at
miste det interkulturelle perspektiv på
emnet, besluttede vi at tale fransk, men
at bruge tyske dokumenter. Vi fortalte
klassen, at vi gerne ville have tosprogede
svar og løsninger. Vi fandt ud af, at hele
klassen var på et højt niveau med hensyn
til at overføre deres franske sprogkundskaber til vilkårene i historie, hvilket
virkelig underbyggede vores koncept.
Det gav os et godt indtryk af, hvordan det
teoretiske begreb CLIL fungerer i virkeligheden.
6. Konklusion
Dette indlæg gav en oversigt over CLIL i
Tyskland ved først at henvise til en kort
definition, følge de historiske ruter og
derefter pege på dens anvendelse i skole
og universitet. Alt i alt kan man sige, at
det er en udbredt begreb, som understreger betydningen af forbindelser mellem
landene i almindelighed og kan hjælpe
med at bidrage til en bedre forståelse og
respekt for andre.
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Indholdsintegreret

sproglæring

bør indføres
i Danmark

Af Bjørn Holm, lærer

Under et ophold i Spanien opdagede jeg en didaktisk teori kaldet
Content and Language Integrated Learning, herefter henvist til
som CLIL. Jeg fandt denne teori meget interessant, da den kan
bringe det internationale aspekt ind i folkeskolen, hvor min egen
skoleoplevelse var berøvet for ethvert kvalitativt internationalt
aspekt.

Da jeg indledningsvist kiggede på nettet omkring CLIL, så var der ikke det,
CLIL ikke gjorde bedre, dog uden nogen
begrundelse eller kritik, dette fangede
min interesse en del mere, specielt da jeg
ved, det er en teori, der har været grundlæggende i en masse europæiske uddannelses-og dannelsesprojekter. Derfor

ser jeg det som en mangel på oplysning,
hvis lignende projekter er i gang i Danmark uden at have fået del i de afsatte
ressourcer til CLIL, samtidig med at det
er min grundlæggende opfattelse at Danmark vil kunne få meget ud af at gå foran
i EU-projekter på uddannelsesområdet.
Det der specielt fangede min interesse
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Bjørn Holm er uddannet fra Lærerseminaret i Silkeborg og arbejder med IT
support og som lærer ved Time2Learn
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var det interkulturelle element, som jeg
mener, har en vigtig rolle i en stadig mere
globaliseret verden.
Dialogens rolle i CLIL-undervisningen
Når vi skimmer vores pensum, får vi en
god fornemmelse for, hvilket indhold der
skal undervises i, men ikke så meget for,
hvordan indholdet læres. I nutidens samfund er der stort fokus på at få det maksimale udbytte af sine investeringer, det er
derfor vigtigt, at vi fokuserer på, hvordan
eleverne bedst lærer indholdet i pensum
for på den måde at få effektiviseret
udbyttet af undervisningen. Rundt om i
den vestlige verden er der en tendens til
at undervisningen består af en lærer, som
lineært videregiver en masse information til sit publikum, som passivt tager
imod denne. Dette er populært kendt
som ”tankpasser-pædagogik”, hvilket er
en metode, som er stærkt kontrolleret og
styret af den pågældende lærer.
Alternativt til dette er socialkonstruktivismen, hvor eleverne skal guides til
at opbygge egen viden. De får en masse
input som de omformer til deres personlige forståelse af indholdet. Det kan være
svært at se hvordan teorier udviklet af
fremtrædende teoretikere som Vygotsky
og Bruner kan have direkte indflydelse
på undervisningen i klasseværelserne.
For bedst at udnytte potentialet i CLIL,
er det vigtigt at analysere hvordan eleverne effektivt lærer i forskellige givne
kontekster. For at få elever engageret i
undervisningen og være aktive, er det
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”Tankpasser-pædagogik”
er en metode, som er
stærkt kontrolleret
og styret af den
pågældende lærer.

vigtigt, at læreren laver andet end monolog. Dette gør sig gældende i socialkonstruktivismen, hvor man hovedsageligt
fokuserer på interaktiv, ræsonerende og
elevstyret undervisning.
Her er der dialog mellem eleven og
læreren, så der kan opbygges viden, hvilket skal foregå mellem eleven og en ”ekspert”, dette være sig en lærer, andre elever
eller ressourcer der giver dem muligheden
for at imødekomme kognitive udfordringer. Vygotsky (1978) introducerede Zonen
for Nærmeste Udvikling (ZNU), hvilken
udtrykker et spænd mellem to zoner. Den
ene indeholdende de problemer man
selv kan løse uden hjælp fra andre. Den
anden zone illustrerer problemer man
potentielt kan løse med hjælp fra andre.
Det er spændet mellem disse to zoner der
kaldes for Zonen for Nærmeste Udvikling
(ZNU). Det er hermed lærerens ansvar at
facilitere opgaver, der ligger inden for den
enkelte elevs ZNU, sådan at denne får en
oplevelse af flow.
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Hvordan sprog?
For at undervisning i indhold og sprog
kan ophøje hinanden, må der være en
kontinuerlig progression inden for indholdslæring samt sproglæring og -brug.
Ligeledes kræver en progression indenfor
sprogbrug en progression i sproglæringen. Det er vigtigt at sprogundervisningen kombinerer sprogbrug med sprogundervisning, da en stor viden om sprogets
form (grammatik) ikke er tilstrækkeligt,
hvis man mangler evnen til at udtrykke
mening med sproget. Med baggrund i
dette vil man komme langt ved metodisk at arbejde med konkrete vendinger
indenfor det givne sprog.
The spiral of language progression

Communications
language using

Grammar gains
language learning

Dette vil give nogle udfordringer. Der
hvor eleverne bliver afkrævet at forstå og
udtrykke sig på et sprog i undervisningen, er det nødvendigt, at de har adgang
til det sprog, der relaterer til indlæringen.
Derfor vil det være nødvendigt i visse
situationer, at den sproglige progression
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Det er vigtigt
at kombinere
sprogbrug med
sprogundervisning,

bliver dikteret af undervisningens indhold, i stedet for den klassiske grammatiske abstraktionsudvikling. Sprogspiralen
er et billede på sådan en udvikling, hvor
indlæringen er stadig opadgående, fordi
sprogbrugen cirkler rundt om den sproglige forståelse, den bliver brugt der hvor
den kan konstrueres, hvilket højner det
indlærte sproglige niveau.
For at læreren kan stille eleverne kognitivt udfordrende opgaver, samtidig med
at adgangen til det nødvendige sprog er
sikret, er det vigtigt at have et overblik
over det sproglige aspekt, der er nødvendigt for at lære indholdet, men også
det sproglige aspekt, der er fordrende
for at lære indholdet, samt de kognitive
evner som pensum foreskriver. For at
overskue samt blive opmærksomme på
disse essentielle sproglige aspekter, der
er fordrende for undervisningen i CLIL,
kan man bruge sprogets triptykon, da
modellen for sprogets triptykon synliggør
forskellen mellem de sproglege tilgange
til et emne i CLIL undervisningen, samt
det spændingsfelt hvori CLIL opererer.

23

VIA University College

Figure 1: The Language Triptych

Laguage
of
learning

Laguage
for
learning

CLIL linguistic
progression
Language learning
and language using

Laguage
through
learning

Language of learning
Language of learning er en analyse af
det sprog, der er nødvendigt for at kunne
forstå koncepter og evner, der relaterer
til temaet eller indholdet. Der er en stigende interesse for genreanalyse, da det
viser et behov for at lære genrespecifikt
sprog, så som naturvidenskabeligt eller
matematisk sprog. For sproglæreren
betyder dette, at progression på baggrund af grammatisk kunnen skal ændres
til progression på baggrund af funktionel
kunnen. I en N/T time skal eleverne f.eks.
bruge datid for at forklare, hvad der skete
under deres forsøg, dette er muligvis ikke
en del af elevernes grammatiske fundament, men det er nødvendigt for eleven
for at kunne udføre opgaven.
Eleven har her brug for at vide hvordan man laver korrekte sætninger i datid,
men dette kan gøres gennem arbejde
med specifikke sætninger i stedet for at
bruge grammatiske skemaer og regler.

Disse regler kan så senere blive taget op i
sprogundervisningen. Dette skal ikke forstås, som at alle sprogtimer udenfor CLIL
så skal være grammatiktimer, men som
en mulighed for at åbne feltet for sprogundervisningen. For indholdslæreren
betyder dette et højt krav om forståelse
af de sproglige og forståelsesmæssige
elementer som indholdet stiller krav om.
Language for learning
Language for learning fokuserer på det
nødvendige sprog for at kunne agere i et
fremmedsproget miljø. Dette punkt er
udfordrende for både læreren og eleven.
Eleverne har brug for at lære hvordan
man kan bruge sproget effektivt, derfor
er det vigtigt at de bliver vejledt til at
udvikle evner, der gør dem i stand til at
arbejde i grupper, chatte, stille spørgsmål,
debattere, undersøge, tænke, huske osv.
Udviklingen af sproglige færdigheder der relaterer til indholdet, så som at
beskrive, evaluere samt drage konklusioner er essentielle for at kunne udføre
effektivt arbejde. Strategier for at få
eleverne til at diskutere, debattere samt
arbejde i grupper og bruge CLIL samt
sproget uafhængigt, må være gennemsigtige i både planlægnings- og indlæringsprocessen.
Language through learning
Language through learning er baseret på
princippet om, at effektiv indlæring ikke
kan foregå uden at involvere sprog og
refleksioner. Når eleverne bliver afkrævet
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at udtrykke deres forståelse, da opstår
der en ”dybere” indlæring. Dette er set
flere gange, hvor den dygtige elev udvikler samt kvalificerer sin forståelse af et
emne ved at forklare dette til en anden
elev. Forklaringen på denne udvikling og
kvalificering af emnet er, at eleven bliver
afkrævet at italesætte alle de mellemled i
tankekæden, der ellers er sparet væk i elevens indre tale. Derfor er der også brug for
et niveau af snak, dialog samt interaktion i
CLIL-undervisningen som ikke indgår i en
normal sprog- eller indholds-time.

Progression på
bagrund af grammatisk
kunnen skal ændres
til progression på
baggrund af funktionel
kunnen.

I CLIL vil nye forståelser normalt
medføre nyt sprog, det er nødvendigt at
fange, genbruge samt udvikle dette nye
fremkommende sprog, da det er nødvendigt at udvikle sit sprog for at udvikle
sine tankeprocesser samtidig med indlæring af ny viden. Mere konkret fokuserer
Language through learning på, hvordan

24

sprogspiralen skal bruges til at ændre
fokus fra sprogets progression fra den
grammatiske udvikling til den funktionelle eller nødvendige udvikling. Denne
form for sprogundervisning er udfordrende, da læreren kun delvist er i kontrol
over sprogets udvikling og bliver nødt til
at gribe samt udvikle det nyfremkommende sprog i situationen.
Udfordringer
Der opstår tre klare udfordringer som
konsekvens af integreringen af CLIL.
For det første er det vigtigt at blive enige
om hvordan og hvorfor man vælger at
implementere CLIL. Da en implementering af CLIL kræver et godt samarbejde
med strategisk planlægning samt reflekterende evaluering, er det vigtigt, at de
involverede lærere er blevet enige om
hvorledes CLIL kan integreres i forhold til
deres fag (indhold), samt hvorfor det skal
integreres. Den enkelte lærer skal have
et incitament for at indgå i udviklingen
af CLIL-undervisningen. Der findes ikke
nogen hurtig og nem måde at udvikle den
konkrete CLIL-teori, der passer til ens
skole, men der er her givet et vejledende
kort over hvordan CLIL skal forstås, dette
skal så videre bruges til at udvikle den
konkrete plan for den respektive skole.
CLIL-værktøjer
Til at udvikle den konkrete CLIL-undervisning på den aktuelle skole, findes der
en masse værktøjer.
Se http://kortlink.dk/eru5. Disse værktø-
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jer er alle baseret på denne teoretiske baggrund: De fremhæver de spørgsmål der
er vigtige at stille og besvare før udarbejdelsen af den konkrete undervisning går i
gang. Hvis disse spørgsmål ikke er besvaret under planlægningsprocessen, da vil
CLIL lykkes eller fejle på ad hoc basis.
For det andet: I CLIL klasseværelset er
det usandsynligt at det sproglige niveau
er på højde med det kognitive niveau.
Dette kan give problemer udtrykt ved
forholdet mellem sproglige og kognitive
udfordringer. Hvis det sproglige niveau
er for højt, da kan effektiv indlæring alt
andet lige ikke finde sted. Hvis det kognitive niveau er for lavt, da begrænses indlæringen. Derfor er det essentielt at den
kognitive udfordring bliver differentieret
i forhold til eleven, samtidig med at det
sproglige niveau afstemmes i forhold til
elevens evner og undervisningens fokus.
Det må ikke undervurderes, at det er
nødvendigt for CLIL-læreren at have en
omfattende forståelse for hvilke sproglige elementer, der er nødvendige i forhold til det faglige indhold. Dette kræver
enten at CLIL-læreren har en omfattende viden om sproget, eller et stærkt
samarbejde med sproglæreren, sådan at
det anvendte undervisningssprog kan
blive analyseret i forhold til indholdet,
for efterfølgende at blive implementeret
forsvarligt i CLIL undervisningen.
Konkrete erfaringer med CLIL
Fra start oktober til slut maj 2010 arbejdede jeg på en kombineret udskoling- og
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gymnasieskole i Spanien (Andalusien)
som en Comenius assistent. Her fik jeg
muligheden for at være en del af et CLIL
både ved at observere de lokale læreres
undervisning, ved planlægningsfasen
samt gennem min egen undervisning.
Denne mulighed var utroligt givende
samt meget udfordrende, da størstedelen af mine timer var undervisning i
engelsk og jeg ikke har noget teoretisk
eller praktisk grundlag for at undervise i
sprog. Desuden var det interessant at se
en skole, der havde fastlagt deres CLIL
program og hvordan de forskellige lærere
investerede deres energi i projektet.
Da jeg ikke havde nogen erfaring
med at undervise i engelsk som fremmedsprog, kiggede jeg på nettet efter
inspiration og her fandt jeg en hel stak
færdigt udviklede lektioner udarbejdet af
engelsklærere, på BBC-British Councils
hjemmeside, herunder nogle specifikke
lektioner lavet til CLIL i forskellige fag.
Jeg valgte en lektion om hvordan vores
samfund har indvirkning på naturen.
Denne lektion var godt gennemarbejdet
og havde løst en masse af de begynderfejl, jeg havde begået i de lektionsplaner
jeg selv havde skrevet.
Lektionen startede med at eleverne i
grupper læste en kort og præcis tekst om
en måde, hvorpå vores samfund indvirker
på naturen, da dette er en samfundsfaglig
debat med en masse biologisk indhold.
Herefter skulle de løse et opgaveark, hvor
de skulle tegne streger mellem et fagord
og hverdagsforklaringen af dette.
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Afslutningsvis havde vi så en klassediskussion, hvor vi lavede et mindmap på tavlen. Denne lektion var en af dem, der gik
rigtig godt i udførelsen, det var gennemarbejdet og inden for min faglige viden.
Måske spillede det ind i succesen med
denne lektion, at jeg på dette tidspunkt
havde opbygget en vis praktisk erfaring
med denne form for undervisning.
Erfaringer fra lektionen
Sproglærerne er meget mere trænede i at
stille de rigtige spørgsmål samt at blive
ved med det, indtil de har fået eleverne til
at sige alt hvad de kan om emnet. Jeg har
selv meget erfaring med at stille ledende
spørgsmål i matematik og fysik, men ved
at observere sproglærerne undervise så
jeg hvordan de fik startet en god diskussion efter en masse venten og spørgen,
hvor jeg ville være gået videre for længe
siden.
- Sproget er vigtigt, i lyset af CLIL teorierne kan jeg nu se mange kvaliteter ved
at fokusere mere på sproget. Det var
tydeligt hvor meget det hjalp at have
gennemgået fagordene i denne lektion,
også selvom en del af dem umiddelbart
fremstod som kendt stof. Desuden er
jeg af den overbevisning, at det gavner
at have en grundlæggende forståelse
for elevernes modersmål, da de spanske
elever havde sværere ved nogle ord, jeg
ser som en del af standard hverdagsordforråd, hvorimod de havde meget
let ved en række ord, jeg anser som
værende fremmedord på universitets-
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niveau. Dette er helt sikkert grundet
ordenes stedfæste i den latinske sprogstamme. Samtidig gjorde min voksende
forståelse for spansk, at jeg blev bedre
til at forstå mine elevers engelske samt
at rette deres fejl korrekt.
CLIL I forhold til Danmark
Teorierne om CLIL er hentet fra den
socialkonstruktivistiske pædagogik, der
bygger på en meget anderledes undervisningsopfattelse end ”tankpasserpædagogikken”. Jeg opfatter disse to tilgange til
undervisningen som diametrale modsætninger. Dette skal ikke forstås sådan, at
der i en undervisning eller et skolesystem
ikke kan være elementer af begge pædagogiske retninger, men at et systems
pædagogiske forankring vil kunne findes
et sted på denne linje.
Den socialkonstruktivistiske pædagogik er et stort fokus i den danske skoletradition. Undervisningen på seminarierne samt den videreuddannelse, der
bliver tilbudt til lærerne, fokuserer netop
på det socialkonstruktivistiske. Når det
er sagt, så er ”tankpasserpædagogikken” stadig en støre del af den udførte
pædagogik i folkeskolen, end vi populært
ønsker den skal være.
CLIL formodede indvirkning
på det danske skolesystem
Jeg vil i dette afsnit komme igennem en
række kritiske punkter og fordele ved
CLIL. De kritiske punkter kommer ud fra
mit eget ræsonnement med baggrund i,
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hvordan andre og lignende tiltag er blevet modtaget.

Kritiske punkter
• Prioritering af undervisningstiden
Det er et kendt faktum, at tiden eleverne
er i undervisningen er begrænset, dette
lægger et pres på den enkelte lærer for
at nå igennem hele pensummet. Herfor
er det naturligt at forespørgslen, eller
kravet, om at implementere CLIL i denne
lærers timer vil kunne møde en vis modstand. I denne sammenhæng er det vigtigt, at læreren føler sig som en væsentlig
del af projektet for at skabe og opretholde sin motivation. Samtidig er det
vigtigt, at der udarbejdes undervisning
hvor CLIL bidrager til undervisningen, det
er essentielt at CLIL-projektet ikke bare
bliver en ekstra tidskrævende byrde, men
at det bliver et værktøj til at optimere
udbyttet af undervisningstimerne.

Udviklingen af sproglige
færdigheder der
relaterer til indholdet
er essentielle for at
kunne udføre effektivt
arbejde.

• Elevernes danske fagsprog
Kravet om at eleven skal lære fagsprog
på fremmedsproget kunne nemt blive
misforstået, som at eleven ikke skal lære
det danske fagsprog, dette må ikke ske.
Ifølge Cummins (2000) er det væsentligt
at udviklingen af elevens modersmål ikke
stopper, før dette er fuldt udviklet. Der
er derfor ikke tale om at CLIL betyder en
udskiftning af dansk til et andet undervisningssprog, men derimod at eleven
møder samt udvikler flere sproglige variationer af det samme fagsprog.
Krav til forberedelse samt samarbejde
Da der ikke findes en dansk CLIL-model
indtil videre, vil det være nødvendigt at
udvikle en sådan. Dette vil kræve forberedelse med meget samarbejde, hvilket
er en udfordring, der på nogle skoler vil
være uoverkommelig. Hertil kommer
at det er begrænset, hvad der findes af
materiale til CLIL-undervisning. Af denne
grund vil det kræve en masse arbejde at
lave undervisningsmateriale, dette skal
umiddelbart gøres i forberedelsestiden
og kræver et vist niveau af samarbejde.
Det ville hjælpe til overvindelsen af denne
udfordring, at der blev sat timer/midler af
til dette samarbejde. Disse kunne muligvis findes gennem projekttilskud.

Fordele
- Øget motivation
Det er den kommunikative og kulturelle
del af the CLIL’s rammesætning, der
umiddelbart er en motivationsfaktor.
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En implementering
af CLIL kræver et
godt samarbejde
med strategisk
planlægning samt
reflekterende
evaluering.

- Øget sprogliggørelse i undervisningen
Da CLIL handler om at indbringe fremmed fagsprog, er det fundamentalt, at der
bliver lagt vægt på sproget i undervisningen, både skriftligt og mundtligt. Didaktikken i CLIL fokuserer på, at eleverne skal
udtrykke det, de læser samt den viden,
de opbygger, da dette udvikler og træner
deres kognitive kunnen. Denne didaktik
giver gode muligheder for at undervisningsdifferentiere, da opgaven med at forklare et emne ikke længere er forbeholdt
den dygtige elev som en ekstra opgave,
men er noget alle eleverne skal igennem
på den ene eller anden måde.
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- Øget indlæring
Det er min hypotese at den øgede indlæring af fagligt indhold, der findes i CLIL,
hovedsageligt skyldes den konstruktivistiske didaktik, i så fald dette er korrekt
antaget, må dette udbytte alt andet lige
være mindre i Danmark end i andre lande,
da man allerede nu arbejder projektorganiseret mange steder. Dog er jeg overbevist om, at den øgede sprogliggørelse
i undervisningen vil medføre en øget
indlæring. Yderligere må CLIL medføre en
øget indlæring i det undervisningssprog
grundet den øgede inkludering i undervisningen.
- Ingen negativ effekt
Dette er ikke så meget et positivt træk,
som det er undladelsen af et negativt
træk. Men ikke mindst er det et vigtigt
argument i forhold til debatten: CLIL
eller ikke CLIL. Jeg er imidlertid en smule
forbeholden ved at konkludere på denne
fordel i forhold til Danmark, da jeg ikke
har set noget i forskningen, jeg direkte
kan bruge i min analyse. Det er meget
muligt at der ikke vil være nogen negativ
effekt i Danmark, men der kræves yderligere forskning for at dette endeligt kan
konkluderes.
- For og imod implementeringen af CLIL
CLIL er meget tydeligt blevet udbredt på
grund af en politisk agenda fra EU. Hertil
kommer at på samme måde som der er
politiske mål, der arbejder FOR implementeringen af CLIL, da er der ligeledes
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politiske mål der arbejder IMOD implementeringen af CLIL.
I andre landes debatter er der blevet
brugt argumenter, der viser tre politiske
agendaer, der rammer centralt i debatten
om implementering af CLIL.
- International konkurrenceevne
Et af argumenterne for at danskerne eller
andre skal lære fremmedsprog på et højt
plan er for at sikre landets internationale
konkurrenceevne. I den verden vi befinder
os i, er handel samt videndeling altafgørende, dette gør kommunikation essentiel
for landets konkurrenceevne. I Danmark er
befolkningen generelt gode til sprog sammenlignet med andre lande, dette betyder
at vi på dette punkt ikke halter bagefter,
dette skal dog ikke forstås som et argument for ikke at arbejde for et Danmark
med en mere sprogkyndig befolkning.
- International forståelse
Dette er et centralt punkt i CLIL og
målet med denne kulturelle forståelse
er at bekæmpe diskrimination af sociale
grupper baseret på nationalitet eller
religion. Ved at erhverve sig en omfattende forståelse for en anden kultur er
tesen, at denne kultur vil blive en del af
ens egen identitet. Hermed bevæger ”det
fremmede” sig over i individets egenopfattelse, hvor det indgår i individets
udvikling af egen identitet. Udvikling af
international forståelse blev sidste år
foreslået som et middel til at sikre imod
endnu en Breivik-massakre.
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- Europa-borger
EU har en speciel politisk agenda, der
falder inden for dette mål. Nemlig at få
borgerne i de respektive EU lande til at
føle et større sammenhold med borgere
i andre medlemslande, dette er formuleret i Youth in Action Programme16.
Et EU hvor borgerne har en omfangsrig international kulturforståelse vil
være et EU, hvor borgerne føler et øget
ansvar for Europa som en helhed. Dette
vil kunne skabe en befolkning, der vil
kæmpe for retten til at være Euroborger
samtidig med retten til at være dansker
eller anden nationalitet. Det er imidlertid
tydeligt på den nuværende krisedebat, at
dette program ikke har fuldbragt sit mål.
- National protektionisme
Denne politiske agenda handler om at
beskytte landets nationale identitet, hvilket også ses som en vigtig del af Europas
program for at øge international forståelse mellem unionens medlemslande.
Denne agenda findes i mange udgaver,
hvor den største forskel i opfattelsen er,
hvad eller hvornår den politisk bevidste
socialgruppe mener at deres nationale
identitet bliver truet. CLIL-lignende
projekter har haft stor succes i Canada,
hvor denne form for undervisning bliver
set som den bedste måde, hvorpå den
tosprogede befolkning kan bibeholde
deres nationale sociale identitet.
Men på samme måde som CLIL i
Canada bliver set som et middel til at
bevare historisk identitet, vil det i andre

Liv i Skolen • 3/2014

Indholdsintegreret sproglæring

situationer kunne blive opfattet som en
trussel for nationalidentiteten, alt dette
grundet undervisningen i fremmedsprogets fagsprog. Samtidig kan kulturelementet i rammesætningen fejlagtigt blive
opfattet som et angreb på det respektive
lands nationalitet.
Slutteligt vil jeg slå et slag for at hvis
man ønsker at bruge CLIL lignende metoder, da finder jeg det uhensigtsmæssigt
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ikke at bruge den sidste energi på at
inkorporere CLIL, da denne metode er
åben for utallige variationer, samtidig
med at være internationalt anerkendt.

Referencer
Coyle, Do; Hood, Philip; Marsh, David (2010): CLIL: Content and Language Integrated
Learning: Cambridge University Press
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Spændingen
ved CLIL!

CLIL i grundskolen
i Holland op til 2014

Af Jan Swijgman, lektor

En kort oversigt over den
nuværende situation.
I det sidste årti har flere og
flere folkeskoler i Holland
valgt en form for tidlig
engelskundervisning af elever
så tidligt som 4 år.
I 2013 arbejder mere end 1000
folkeskoler seriøst med tidlig
engelsk. Eleverne lærer gennem
sange, historier i bøger, rim,
remser og aktiviteter gennem
engelsk. I starten af denne
udvikling, i 2003, blev lærere
med engelsk som modersmål
rekrutteret til dette job.

I dag gennemføres undervisningen ikke
kun af indfødte englændere, men også af
’almindelige’ lærerne.
Det rejser spørgsmålet om disse
lærere er kvalificerede og kompetente
på engelsk. Fortsat faglig udvikling er til
dels et svar på dette spørgsmål.
Næste skridt er, at regeringens uddannelsesråd i 2008 lancerede en plan: Start
så tidligt som muligt med engelsk (eller
tysk eller fransk), og gør det på en sådan
måde, at 15 % af lektionerne bliver undervist på disse sprog. I 2010 startede et
forsøg med 13 folkeskoler, der underviste
15 % af pensum på fremmedsproget. Og
her kommer CLIL i spil.
Imidlertid kommer ændringerne ikke
uden sværdslag.
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Jan Swijgman er seminarielektor på Hogeschool Inholland, et university college i
Holland
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Særlig metode i CLIL
CLIL blev defineret af David Marsh i 1994
som: ”En pædagogisk tilgang, hvor forskellige sprog-støttede metoder anvendes, som fører til en to-faglig form for
undervisning, hvor opmærksomhed gives
både til sprog og til indhold.”
For at tale om CLIL skal både lærere og
elever arbejde med faglige og sproglige
mål, når de arbejder med skolefag. CLIL
er en form for tosproget undervisning,
hvor fokus er på både sprog og indhold,
med stilladsering til at stimulere og
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hjælpe eleverne til at udtrykke sig på
engelsk. Dette indebærer, at der er en
særlig metode til at undervise CLIL, hvilket giver os mulighed for også at beskæftige os med didaktik i de andre fag.
Bodde-Alderlieste (2014) hævder, at
den primære CLIL har særlige egenskaber som følge af færre undervisningstimer, begrænsede erfaringer eller
kompetencer i tosproget undervisning
hos klasselærere, elever med forskellige
evner og en specifik didaktisk og pædagogisk tilgang til indskolingselever.
Dette kræver:
- sammenhængende læring fra tidlig
engelsk til ungdomsuddannelse
- mere vægt på stilladsering, både
sproglig og indholdsmæssig støtte
- fokus på problem-baserede aktiviteter
og samarbejde mellem elever
- krav til kvaliteten af undervisningsmateriale
- mængden af undervisningstid
- specifikke færdigheder og motivation
hos den almindelige indskolingslærer
Fem elementer i CLIL
Da der endnu ikke findes én bestemt
CLIL-metode for folkeskolen, anser
Bodde-Alderlieste en række aspekter for
vigtige til at gennemføre CLIL med held i
indskolingen, hvoraf nogle følger her.
Westhof (2003) har udviklet de fem
bestanddele af Penta Pie (”Femkantstærten”) til ”nærende” sproglige lektioner.
1. undervisningsmateriale,
2. bearbejdning af materialets form
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Der er en særlig
metode til at undervise
CLIL, hvilket giver os
mulighed for også at
beskæftige os med
didaktik i de andre fag.

3. bearbejdning af materialets indhold
4. formidling af læringen og
5. strategier for alle komponenter.
Standardsætninger eller spontant sprog
Det er indlysende, at man ikke kan formidle (output) uden læring (input). På den
anden side er input alene ikke nok. Det
skal være omfattende og hæve læringen mindst ét niveau over den lærendes
niveau, et princip, der kaldes Intersprog+1
(i+1). Desuden skal eleverne stimuleres
til at behandle undervisningsmateriale
både med hensyn til form (Hvordan skriver/udtaler du de nye ord/sætninger) og
indhold (Hvad betyder dette? Hvad skal
vi forstå om dette emne?). Kravene til
resultater (output) defineres af de mål,
læreren har sat for sprogundervisningen
(f.eks. brug af nye ord og sætninger).
Output er mulig på to niveauer: skubbet output af standardsætninger og
overførsel, dvs. anvendelsen af (mere
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eller mindre) spontant sprog. Det er
klart, at sproglige begynderelever eller
meget unge elever ikke kan forventes at
producere overførsel eller kommunikere
spontant.

Processing
CONTENT
Being
exposed to
INPUT
(i+1)

Receptive

Processing
FORM

STRATEGIC
ACTIMITIES

Productive
OUTPUT Production
Combining
CHUNKS

15 % af lektionerne bliver
undervist på engelsk,
tysk eller fransk.

Applying
RULES

agerer hver sin rolle, og når ’publikum’
også har en rolle eller opgave.
Det kan måske ikke altid være muligt at
undervise i et bestemt fag udelukkende
på engelsk. I så fald er det op til læreren
at vælge, hvilken del der skal behandles
på engelsk og hvilken del på førstesproget. Valget afhænger af faget, emnet og
de tilgængelige kilder. CLIL skal helst
behandles udelukkende på engelsk.

Penta Pie for ”nærende” sprogundervisning: Westhoff (2003) ECML
Forskel på engelskundervisning og CLIL
Hvornår er en aktivitet blot en del af en
engelsk lektion og hvornår er det CLIL?
Målene for indhold er relateret til den
specifikke didaktiske vinkel på hvert fag,
og fagrelateret sprogbrug danner en del
af de sproglige mål.
Dette er grunden til at en samtale mellem tre elever, der bruger standardsætninger, ikke er en CLIL-aktivitet i Drama,
men en aktivitet i en almindelig engelsk
lektion. Det kan blive Drama, når spillerne
udtrykker sig ved brug af stemmen,
bevægelser og ansigtsudtryk og dermed

Communication

CULTURE
Contexts
Content

Cognition

The 4Cs framework for CLIL (Coyle, 2005)
CLIL-pyramiden
Til sidst vil jeg vise et værktøj til, hvordan en almindelig lærer, der ikke er
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Input skal være
omfattende og hæve
læringen mindst
ét niveau over den
lærendes niveau.

Working with the CLIL-Pyramid

Cognition:
Vælg undervisningsmateriale og andre
midler, der passer til emnet. Sæt mål for
indhold, sprog og proces og forbered
formidlingen af indhold og sprog. Tænk på
måder du kan lade dine elever behandle
din formidling, både mht. form og indhold.
Forbered stilladsering: (som lærer ved
du bedst, hvad dine elever måske finder
svært.) I denne fase bør du også forberede
sprog om, for og gennem læring.

ing

4. Workout

ild
Bu

specialiseret i engelsk kan organisere
alle disse didaktiske spørgsmål i en
række af CLIL-lektioner. CLIL-pyramiden
(Meyer, 2010) er et praktisk værktøj at
arbejde med. Den viser, hvordan du kan
planlægge CLIL-lektioner med de 4 C’er
(Content, Cognition, Communication,
Culture), emnerelaterede didaktik og
stilladsering.
Alle disse elementer udgør en integreret del af pyramiden.

ls

ria

ate

yM

2. Choise og Media:
- Study Skills +
- Input-Scaffolding

alit

Qu

3. Task-Design:
- Cognition
- Output-Scaffolding

1. Topic Selection
Figure 3: The CLIL-Pyramid © Oliver Meyer

Content:
Start med at vælge emnet fra de (nationale
læseplaners) centrale målsætninger, der
passer til den specifikke aldersgruppe, som
du underviser, fx hvordan skelettet fungerer. Forbered derefter en introduktion til
emnet: Hvad ved eleverne om emnet allerede? Begynd altid med en fængende start,
der er relateret til emnet. For unge elever
kan det være en sang, for ældre elever en
del af en film fra internettet, etc.

Communication:
Definer, hvordan eleverne kommer til
at deltage, samarbejde og eksperimentere. Vælg den måde, de fem sprogfærdigheder – lytte, interaktion, tale, læse
og skrive – skal behandles og hvad du
forventer af eleverne som et resultat.
Forbered stilladsering til og respons på
elevernes formidling. Stimulér sprogbrugen af, for og gennem læring og definer,
om og eventuelt hvilke ekstra lektioner
med engelsk, der er nødvendige.
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Culture eller Community:
Hjælp alle elever til at opleve og vise
positive resultater med hensyn til at nå
målene for sprog, indhold og proces. Stimulér sproganvendelsen: gør plads til at

eleverne bruger ’udenfor bogen engelsk’
og vise, hvad de har lært. Motivér dem til
at få bevidsthed om forskellige synspunkter og kulturel bevidsthed.
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CLIL
fra det polske perspektiv
Af Yolanta Mrowiec, social og pædagogisk udviklingskonsulent

Når jeg tænker på polske skoler, hvor CLIL er blevet gennemført for
nylig eller dem, der ønsker at indføre CLIL i nær fremtid, som for
eksempel skoler i min by Zywiec, er der nogle spørgsmål, der falder
mig ind, dvs:
- Er Content Language Integrated Learning bare en ny mode?
- Hvad kan CLIL og tosproget undervisning tilbyde set fra det
polske uddannelsessystems perspektiv?
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Yolanta Mrowiec arbejder i kommunen
Zywiec (Polen), Departementet for Sociale
Anliggender (uddannelse, kultur, sport,
turisme, social velfærd), markedsføring og
Twinning – og Byrådet i Zywiec, der skaber
en lokal strategi for uddannelsesudvikling
i byen.

Men det første spørgsmål, jeg gerne vil
stille, er: Hvem kan betragtes som et
tosproget menneske? Det siges, at en
tosproget person kan være en person,
der har nogle funktionelle kompetencer
i to eller flere forskellige koder ved siden
af sit modersmål. Tages dette i betragtning kan tosprogede skoler i Polen ikke
forstås som skoler, der samler tosprogede børn, fordi der er ingen børn i de
polske skoler, der kan falde ind under
kategorien af at være tosproget.
I Polen – et af de østeuropæiske samfund – kan man forholdsvis sjældent
møde tosprogede borgere, og endnu
sjældnere de børn, for hvem et af kommunikationssprogene er engelsk. Derfor
betyder ”tosprogede” i den polske udgave
primært at man forsøger at nå målet at
være tosproget, snarere end at skabe
grundlag for at undervise allerede tosprogede børn på to sprog.

Figur 1: Websiden af Center for Education Development i Warszawa
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Hvorfor CLIL i de polske skoler?
Forskellige behov opstår inden for forskellige grupper af studerende i Polen.
CLIL giver uden tvivl ny kvalitet til en
klasses pensum, da det understøtter
både sproglige og faglige kompetencer i et større omfang, end hvis indhold
og sprog blev undervist hver for sig. De
vigtigste faktorer kan omfatte den tid, de
studerende er udsat for et fremmedsprog
og den måde, de bliver udsat for det.
At være udsat for en bred vifte af
autentiske materialer, som hvis studerende blev sat i et naturligt miljø i
det andet sprog hjælper dem med at
erhverve sproget frem for at lære det.
Dette resulterer i højere kommunikative
færdigheder og evnen til at anvende forskellige læringsstrategier, som ikke altid
ville være muligt, når de bare skulle lære
et sprog.
Når studerende melder sig til at tage
et kursus, hvor CLIL er anvendt, er de klar
over, at det kan gavne deres professionelle liv og dermed øges deres motivation. Studerende, der har været udsat for
CLIL er mere villige til at udvikle deres
faglige kompetencer – de kan sagtens
bruge ressourcer på andre sprog og dele
deres erfaringer og viden med folk, der
taler disse sprog.
For studerende i Polen er tosproget
undervisning en prestigefyldt type af
uddannelse, der forbereder dem til fremtidige studier i andre lande, udvider horisonten og tilslutningen til verden og derved udvikler interkulturel kompetence.

Eleverne skal kende
deres eget land og
kultur for at forstå
fremmede kulturer.

De aspekter, der helt sikkert styrker viljen
til at anvende CLIL i polske skoler er:
1) Udenlandske sprog, der anvendes i
klasseværelsets miljø fremmer flydende
sprogbrug, som er vigtigere end nøjagtighed.
2) I CLIL er alle undervisningsmaterialer
ægte, og de studerende lærer at klare
mere udfordrende opgaver end simple
øvelser i ordforråd eller grammatik.
3) CLIL udnytter naturligt nogle af de
metoder, der anvendes i en typisk sprogklasse, såsom teamwork, par-arbejde og
casestudier. Det erkender også elevernes
læringsstile ved at give dem hele rækken
af visuelle materialer såsom grafer, diagrammer, kort, (for visuelle elever), foredrag (for audio elever), opgaver at udføre
(kinæstetiske lærende) og så videre, som
er ikke altid til stede i en sprogklasse.
4) CLIL hjælper med at reducere stress i
forbindelse med bevidst sprogindlæring.
Studerende kan tilegne sig sprog i et relativt angst-frit miljø. Gennem forskellige
opgaver, primært med fokus på indhold,
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erhverver de studerende ubevidst sådanne
færdigheder som at tale, læse og skrive.
5) Ved at deltage i klasser, hvor CLIL
bruges, er studerende motiverede for at
lære sprog. Den ekstreme motivation til
at lære indhold gennem det fremmede
sprog kan påvirke motivation for at lære
fremmedsprog på en positiv måde.
6) CLIL fremmer samarbejdet mellem
fag- og sproglærer – lærerne er nødt til
at blive enige om de studerendes behov,
nødt til lære dem bedre at kende, hvilket
støtter udviklingen af mere effektive
kurser. At identificere elevernes behov er
afgørende fra det metodologiske synspunkt. Gensidigt samarbejde og støtte
er nødvendigt for at skabe en succesfuld
elev/studerende set fra både sprog- og
indholdsperspektivet. Det giver også
lærerne nye indsigter i undervisnings- og
læringsprocessen.
7) CLIL er til gavn for elevernes selvstændighed, da de er i stand til at udvikle
deres egne strategier, en evne, som kan
bruges i deres fremtidige job, og som er
højt værdsat af kolleger.
8) Studerende, der har været udsat for
CLIL i løbet af deres universitetskarriere vil mere villigt deltage i de tilbudte
udvekslingsprogrammer. Evne til at kommunikere om deres respektive fag samt
at forstå og bruge formidlingsmateriale
(herunder specialiseret ordforråd) og den
efterfølgende evne til at fungere i ethvert
professionelt miljø, hvor sproget anvendes, er de vigtigste kendetegn for de
studerende, der bliver mere mobile.
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Udenlandske sprog,
der anvendes i
klasseværelsets miljø
fremmer flydende
sprogbrug, som
er vigtigere end
nøjagtighed.

CLIL som et middel til
interkulturel undervisning
Jeg tror, at i CLIL bør kulturelle elementer
tages i betragtning, så eleverne kan fungere godt i et internationalt samfund.
Der er meget, der skal gøres i området
for at udvikle interkulturelle kommunikative kompetencer ved hjælp af CLIL-metoden i Polen. CLIL byder på store
muligheder i at udvikle den interkulturelle bevidsthed, viden og kompetencer
gennem andre skolefag. CLIL skaber ikke
kun revolutionær udvikling til et eksisterende uddannelsessystem, men det
skaber også muligheder for at eleverne
forberedes til et vellykket liv i et flersproget og multikulturelt Europa.
CLIL-metoden er en effektiv måde
at forbedre elevernes kommunikative
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kompetencer og deres evne til at bruge
sprog i forskellige kulturelle og sproglige
miljøer. Ved at lære forskellige skolefag
på et fremmedsprog kan eleverne udvikle
evnen til at begynde at tænke på det
udenlandske sprog.
I dag er det målet at skabe et klasseværelse med naturlige situationer for
sprogindlæring. Brugen af et fremmedsprog i naturlige situationer kan øge
elevernes motivation og interesse for
fremmedsprog. Det er naturligheden i at
integrere læringen af både et sprog og
andre fag på samme tid, der er den stærkeste egenskab af CLIL. Børn der lærer
både modersmålet og fremmedsproget,
er bedre i stand til at forstå tekster, analysere dem i dybden og fortolke dem.
Kulturelle aspekter af målsprogets land
og det faglige indhold kan kombineres.
For eksempel kan børnene i en idrætslektion praktisere engelsk i typiske engelske
spil og sport (trebens-race, sækkeløb,
cricket). Her vil eleverne praktisere både
den nye sport, det nødvendige ordforråd
og også kulturelle aspekter af målsprogets land.
Forskellige fag giver muligheder for
sammenligning af ens egen og den anden
kulturs fordomme, fx kan historieundervisningen tilbyde forskellige fortolkninger
af de samme historiske begivenheder
(eksemplet med den patriotiske fortælling om Jeanne d’Arc ville have to versioner, den engelske og den franske, hvilket
forståeligt nok ville være helt anderledes). Elever erhverver generel viden på
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”Tosprogede” i den
polske udgave betyder
at man forsøger at
nå målet at være
tosproget, snarere end
at skabe grundlag for
at undervise allerede
tosprogede børn på to
sprog.

grundlag af konkrete eksempler, som
dermed ville omfatte den kritiske refleksion af deres eget samfunds ”generelle
historiske sandhed”. Denne model involverer fremmedsprogsundervisning/-læring med indholdet i andre fag, herunder
udvikling af interkulturelle kompetencer.
Eleverne skal kende deres eget land og
kultur for at forstå fremmede kulturer og
bør undervises om forskellige kulturelle
aspekter af målsprogets kultur med hensyn til andre perspektiver, der tilbydes
på historiske og nuværende såvel som
fremtidige forhold. Så de studerende er
nødt til at beskæftige sig med kulturelt
uafhængige, tværkulturelle og universelle aspekter i en globaliseret verden,
når de sammenligner ligheder såvel som
forskelle.
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CLIL og kultur kan meget effektivt kombineres, men det bør erindres, at kultur
ikke gør CLIL – kultur er en ekstra, motiverende og passende del af CLIL-metoden.
Det er ikke i hvert emne eller lektie, at
kultur kunne medtages. Jeg tror dog, at de
kulturelle aspekter bør indgå i en lektion,
hvor det er hensigtsmæssigt.
Polen: God praksis i CLIL
og tosproget undervisning

Figur 2: Programmet for et fælles tosprogethed derhjemme, i børnehave og vuggestue
De tosprogede forskoler
Smart School i Zamosc er en af de meget
få skoler, der har indført CLIL på grundskoleniveau. Skolen gik endda et skridt
videre og foreslog en ligestilling af begge
områder for uddannelse, nemlig engelsk
og integrerede emner fra første klasse.
Det skaber et undervisningsmiljø, hvor
både engelsk og rækken af integrerede
emner (1.-3. klasse) undervises af en
lærer, der er formelt uddannet i begge
disse undervisningsområder.
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Implementering CLIL
på grundskoleniveau
En pilotundersøgelse er udarbejdet og
gennemført i den tosprogede forskole
Smart School i Zamosc, Polen af skolens
rektor – Mr. Artur Stepniak, der har udført
Ph.D. forskning inden for CLIL i Institut
for Engelske Studier ved det katolske
universitet i Lublin – og er blevet autoriseret af det polske Board of Education.
Den pædagogiske strategi udarbejdet af rektor for denne skole med titlen
”Engelsk er overalt” er blevet officielt
godkendt af det polske Board of Education og indført i Smart Skolen i begyndelsen af skoleåret 2012/2013. Som navnet
på dokumentet antyder, har det primære
mål været at hjælpe børn i den meget
tidlige fase af deres formelle uddannelse
med at lære engelsk, ikke som et fremmedsprog, men som en af de naturlige
kommunikationsmidler.
Blandt de vigtigste faktorer, der blev
taget i betragtning, da planen skulle gennemføres, var:
1. Hver klasse skal undervises af en lærer,
der formelt er kvalificeret til at undervise i både engelsk og de integrerede
fag. Først da vil denne lærer på kyndig
vis kunne vælge de områder, hvor sammenhængen er tilstrækkelig. Han vil
løbende overvåge processen med at
lære engelsk hos eleverne og vil derfor
også kompetent vurdere, på hvilke tidspunkter engelsk skal indføres i andre
lektioner. Desuden vil den tosprogede
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lærer kunne ændre sproget i kommunikationen (kode skift) frit uden
nogen hæmninger, ikke kun under den
formelle undervisning, men også ved
frokosttid, i løbet af skolerejser, pauser,
skolefester osv.
2. Brug af det engelske sprog i løbet af
ikke-engelske lektioner skal indledes
med at gøre elever fortrolige med det
nødvendige ordforråd eller grammatiske konstruktioner i engelsktimerne.
Det er ikke acceptabelt at indføre ny
faglig information i integrerede klasser
samtidig med nye engelske sproglige
elementer.
3. CLIL orienteret integreret uddannelse
kan ikke baseres på en klar adskillelse
mellem de dele af de erfaringer, der bliver undervist i modersmål og engelsk.
En af lærerens vigtigste opgaver under
CLIL undervisning er at udveksle
sproglig kommunikation på ethvert
tidspunkt i betragtning alle de andre
betingelser.
4. Selv om indførelsen af CLIL i 1. klasse
i en af de polske folkeskoler stadig
er stærkt hæmmet af elevernes lave
kompetenceniveau på engelsk, bør det
blive kommunikationssprog mellem
læreren og hans elever fra begyndelsen
af skoleåret. De første engelsktimer
bør afsættes til at vænne eleverne til
det såkaldte klasseværelsessprog,
der bruges til rutiner i klasseværelset.

Studerende, der har
været udsat for CLIL
er mere villige til at
udvikle deres faglige
kompetencer.

Når eleverne først bliver i stand til at
stille deres lærer forskellige spørgsmål
vedrørende dagligdags aktiviteter, dvs.
Må jeg gå på toilettet? eller Kan jeg få
noget vand, tak? – vil deres selvtillid,
interne motivation og selvværd øges.
Konklusioner
CLIL har helt sikkert en positiv indflydelse
på den overordnede proces med at lære
engelsk som fremmedsprog i Polen. Udvidelse af lektionsantallet til engelskundervisning, brug af engelsk som et klasseværelsessprog, hurtig og flydende kodeskift
af læreren, opbygning af selvværd og
selvtillid blandt elever er blot nogle af fordelene ved at indføre lignende fornyelser i
grundskolen i Polen. Når man er opmærksomme på det faktum, at den optimale
alder for at indføre det andet sprog ligger
i de yngre klasser i grundskolen, synes
CLIL undervisning i dette tilfælde at være
endnu mere ønsket. På den anden side er
der også brug opmærksomhed på integreret uddannelse i 1-3. klassetrin.
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Efter min mening er en af de væsentligste hindringer for at indføre CLIL i
polske skoler den menneskelige faktor,
hvilket betyder mangel på lærere, ikke
kun nogle, der er kvalificerede i begge
områder af uddannelse, men også nogle,
der er villige til at påtage sig yderligere
opgaver, der er forbundet med processen
med CLIL. Ikke desto mindre tror jeg virkelig, at en bredere indførelse af CLIL på
grundskole og gymnasieniveau kun er et
spørgsmål om tid.
Programmet for engelsk undervisning
Et grundigt kendskab til et specialiseret
område, kulturel bevidsthed, fordomsfri-

Figur 3
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hed, flydende kompetencer i fremmedsprog og gode kommunikative færdigheder er afgørende for at være en succes i
Polen og på et stort europæisk marked.
Det er blevet bemærket, at der i Polen
har der været en betydelig vækst i kurser
(primært forbundet med business eller
tekniske områder), der har til formål at
undervise fagligt indhold gennem et
fremmedsprog. I det sidste årti har Polen
været igennem mange forandringer, som
gør det muligt at indføre og udvikle nye
undervisningsmetoder. For det polske
folk vil CLIL uden tvivl blive et nøglebegreb til at fremme faglige og sociale
funktioner i et fremmed sprogmiljø.
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Dansk natur-teknikundervisning

på engelsk

Tekst og fotos: Lise Knattrup og Rikke Vestergaard, lærere

Det er på mange måder en helt almindelig onsdag. Rikke, 2.b’s
natur- og tekniklærer, står midt på gulvet i klasselokalet. Foran
hende sidder klassens 22 elever og holder koncentreret øje med,
hvad det er Rikke nu har gang i. Det er noget med karse, så meget
har de fanget.
Rikke forklarer med korte engelske sætninger om frø, der bliver
sået, spirer og udvikler rødder, kimblade og stængel. Planten vokser
ved hjælp af næring og sollys, får eleverne at vide.

Hver gang Rikke har afsluttet en sætning,
er der en del af eleverne, der rækker hånden op. Andre sidder og mumler lidt for
sig selv. Rikke er jævnligt henne og pege
på de ordkort, der er hængt op på døren
ind til grupperummet. Hun forklarer,
gestikulerer, peger og visualiserer. Fortløbende tjekkes elevernes forståelse ved
at lade nogen af dem med fingeren oppe
komme til orde – eller ved at bede en af

de mumlende elever om at gentage det,
de siger, højt nok til, at resten af klassen
kan høre det. Rikke bekræfter elevernes
udsagn eller korrigerer ved at gentage
både ord og handlinger fra tidligere.
Forståelsen er vigtig – det er den altid
– men i dag går undervisningens mål på
to ben. Når timerne denne onsdag er slut,
skal eleverne have opnået viden om spiring og planters opbygning.
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Lise Kjems Knattrup har Pædagogisk
diplomuddannelse i ledelse og er lærer
på Kroggårdsskolen
Rikke Lohmann Vestergaard har
Pædagogisk diplomuddannelse
i matematikvejledning og er lærer
og vejleder på Kroggårdsskolen
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De skal kende til de særlige processer,
der går i gang i naturen, når foråret melder sin ankomst. Men de skal også kende
de engelske ord for forår, frø, spiring,
vand, blade, stængel … Derudover skal de
kunne spørge med ”what is … ” og sige:
”this is …” m.m. For dette er ikke en almindelig natur- og tekniktime, 2.b er i gang
med, men et CLIL-forløb om ”Spring”.
Det, de skal lære i dag, skal de lære – ikke
PÅ engelsk, men MED engelsk.
Engelske ordkort og karsefrø
Situationen er ikke ny for 2.b. Siden vi
fik at vide, at EU projektet CLIL4U skulle
starte i januar 2014, har vi øvet os med
små undervisningsforløb på engelsk. Vi
har forsøgt at gøre engelsk til en del af
vores elevers hverdag. Dagens program,
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som hver morgen skrives på tavlen, har
længe indeholdt ord som ”break”, ”lunch”,
”inside”, ”outside” osv. Små daglige
påmindelser om, at nu skal vi snart i
gang.
CLIL forløbet om forår og karse er
vores første ”rigtige” CLIL forløb. Det
er et forløb, vi har lavet som en del af
CLIL4U projektet og er dermed opbygget
over de fem C’er, som er grundpillerne
i CLIL. Vores klasserum bærer tydeligt
præg af den stilladsering, der skal til, for
at eleverne kan følge med i det der foregår. På væggene hænger der engelske
ordkort og en trin-for-trin forklaring på,
hvordan man sår karsefrø. Vi har inden
forløbet snakket om, hvordan de engelske ord og vendinger, der er en del af
projektet bedst kan bringes i anvendelse
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på en kontinuerlig og meningsfyldt måde.
De korte sætninger, Rikke bruger i sine
instruktioner, er for de flestes vedkommende på ingen måde tilfældige. Det
samme gælder for de ”activity-sheets”,
der er lavet til forløbet. Forsøgsbeskrivelserne og deres visualisering går hånd
i hånd og bygger på de begreber, der
introduceres for klassen. Eleverne prøver
sig frem. De blander dansk og engelsk i
deres henvendelser – men de har fanget,
at svaret ud over svaret også rummer
en gentagelse af deres spørgsmål, men
uden danske ord. Det er meget forskelligt, hvor mange af de engelske ord eleverne anvender umotiveret, men det er
kendetegnende, at alle elever anvender
nogen. De kan blande dansk og engelsk,
f.eks. ved at tale om water og mælkefarvet water, hvilket viser, at eleverne både
bruger de ord og vendinger de kan, men
omvendt ikke lader sig begrænse af de
ord, de ikke kan.

Det, de skal lære i dag,
skal de lære – ikke PÅ
engelsk, men MED
engelsk.
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Solsystemet fælles
med Spanien og Italien
Den signifikante forskel ligger i, at alle
elever er med. I den engelskundervisning
vi ellers har praktiseret, som sikkert ligner den, der foregår rigtigt mange andre
steder med rollespil, sanglege, opbygning
af ordforråd osv., har vi set en tydelig
tendens til, at de traditionelt betragtede
dygtige elever også er dygtige til engelsk.
De knap så dygtige elever er også tit
knap så dygtige til engelsk. Denne forskel
ser vi ikke, når det er et CLIL forløb, vi
kører. Tværtimod faktisk. Vores elever
oplever en stor meningsfuldhed i, at det
engelsk de lærer lige nu og her, også skal
og kan anvendes lige nu og her.
Som partnere i CLIL4U samarbejder
vi med en spansk og en italiensk grundskole i hhv. Madrid og Milano. En af vores
opgaver er, at vi skal afprøve hinandens
scenarier og give feedback på dem. Lige
inden sommerferien havde vi således
fornøjelse af at undervise vores elever i
vores spanske partners scenarie om ”The
solar system”.
Scenariets rygrad dannes af en sang,
der handler om planeternes placering i
forhold til solen og deres individuelle primære kendetegn. http://kortlink.dk/etkb
Sang om planeterne
Som opstart til scenariet havde de
spanske lærere Katia og Sarah lavet en
powerpoint om de enkelte planeter. Vi
viste eleverne de forskellige slides. Snakkede om dem og ”dramatiserede” dem
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ved at lade eleverne være de forskellige
planeter, der kredsede om solen. Vi havde
fokus på at få introduceret kernebegreber som fx orbit, gravity, solarsystem, gas
og gassy, cold-coldest, hot-hottest osv.
Derudover trænede vi selvfølgelig solens
og planeternes navne samt den korrekte
udtale af dem.

Eleverne var med det samme meget
optagede både af emnet, de engelske ord
og vendinger og af at få inddraget den
viden, de på forhånd havde om solsystemet. De brugte de engelske ord og
vendinger, vi havde introduceret som
en naturlig del af den kommunikation,
vi var i gang med. Det der kunne siges
på engelsk, blev faktisk sagt på engelsk.
De gentog ofte vores oversættelser af
danske ord og forsøgte sig også med
at anvende de nye ord i andre sammenhænge. Vi kunne se en meget tydelig
udvikling hos alle elever både ift. hvor
meget de rent faktisk magtede rent
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sprogligt, men også i meget høj grad hvor
motiverede og trygge de var i læringssituationen.
Sangen om planeterne blev sunget, sunget og sunget igen. I begyndelsen var det
kun planeternes navne, eleverne for alvor
fik sunget igennem på – men fra gang til
gang kom der mere og mere af planeternes kendetegn med i ”børnekoret”.
Ingen forbehold for hele sætninger
Hvor meget eleverne rent faktisk havde
fanget, blev vi for alvor bevidste om, da
de skulle løse en opgave, hvor de skulle
tilordne et udsagn om en planet til det
rigtige billede. Ud over, at de faktisk
havde styr på hvilke planeter, der havde
hvilke karakteristika, så kunne de læse,
hvad der stod på de sedler, de fik udleveret. Teksten var selvfølgelig for en stor
dels vedkommende identisk med sangteksten, men at opleve, at de læste de
engelske tekster højt for hinanden med
en ganske fornuftig udtale på ordene var
mere, end vi havde forventet på daværende tidspunkt. Og hvad væsentligt er,
de synes helt at have oversprunget det
stadie af begynderundervisningen, hvor
de har forbehold for at bruge hele sætninger på fremmedsproget. De er tydeligvis nu så vant til at finde indhold og
betydning i de engelske undervisningssituationer, at de gør det uden at tænke
nærmere over det. Nogen er selvfølgelig
bedre til det end andre, men andelen af
elever, der aktivt skaber forståelse for
sig selv og andre, er væsentlig højere og
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På væggene hænger
der engelske ordkort
og en trin-for-trin
forklaring på, hvordan
man sår karsefrø.

mere kvalificeret, end hvad vi ellers har
oplevet, når vi har undervist i engelsk på
3. årgang.
Sprogligt og fagligt niveau skal sikres
Det lyder jo alt sammen rigtigt godt, men
som med så meget andet, så har det jo
selvfølgelig sin pris. At undervise i CLIL
og gøre det med succes kræver tid og
samarbejde. Det kræver, at sproglærere
og faglærere indgår i et tæt samarbejde,
for at skabe det bedst mulige stillads
omkring eleverne. Samarbejdet skal ud
over elevernes stilladsering gøre faglæreren mere tryg i undervisningssituationen, da det for de flestes vedkommende
vil være uvant at undervise på engelsk i
f.eks. natur og teknik. Sproglæreren kan
så hjælpe med at forklare hvilke begreber,
der allerede er arbejdet med samt hjælpe
med at udvælge gode og hensigtsmæssige grundsætninger, som kan bruges i
undervisningen for at få eleverne gjort
aktive. Samarbejdet kan med fordel indeholde det rent praktiske arbejde med at
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Det engelsk de lærer
lige nu og her, kan og
skal også anvendes lige
nu og her.

få lavet de forskellige ordkort og billeder,
der kan hænge i klassen til at hjælpe og
fastholde elevernes forståelse af emnet
og begreberne. Dette er vigtigt for at
sikre både det sproglige niveau samt det
faglige niveau i undervisningen.
Når vi planlægger et CLIL forløb, opstiller vi læringsmål for både sproget og for
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det faglige område, der skal arbejdes
med. Dette er vigtigt for at fastholde
vores fokus på, at begge områder er nye
for klassen. Disse mål får eleverne også
at vide, da de har brug for at vide, hvad vi
arbejder frem mod.
Vi oplever, at eleverne finder det logisk,
at sproget bruges til at lære nyt med og
ikke kun til at arbejde med kendt viden.
Tidligere kunne vi sagtens have et emne i
engelsk, der gik ud på at lære de forskellige navne på frugt, men nu ville emnet i
stedet være f.eks. ”kostpyramiden” eller
”frugtsalat”. Denne ændring gøre det
mere vedkommende for eleverne at lære
frugternes navne, da de skal bruges til at
lære noget andet. Fokus er flyttet – navnene bliver nu et middel og ikke målet.
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Udvikling af et

plurilinguistisk

pensum

Af Anna Pfitcher, skoleleder
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Udvikling af et plurilinguistisk pensum

Anna Pfitcher er engelsklærer og skoleleder på en privatskole for 11-14 årige
elever i Sydtyrol i det nordlige Italien
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Plurilinguisme: ”Flersprogethed” beskriver, at en person har kommunikative
evner i mere end ét sprog. I modsætning
hertil kan et multilinguistisk ”mangesproget” område have flere sprog, der bruges,
mens enkelte personer kan stadig være
ensprogede.
Når en person kan siges at være flersproget, giver denne sondring mellem de to
begreber mest mening, når man diskuterer sproglige områder og fællesskaber.

For omkring to år siden besluttede den lokale pædagogiske
myndighed i Sydtyrol (den nordlige del af Italien med et flertal
af tysktalende befolkning) at gå i gang med et projekt kaldet
”plurilinguistisk pensum”. Hovedformålet med projektet var/er at
reflektere over den flersproglige situation i vores land og at drage
fordel af det i form af sprogundervisning og sprogindlæring.
Når elever bliver undervist to sprog (tysk
og italiensk) fra alderen seks år og tre
sprog (det tredje skal være engelsk) fra
de er ni år, giver det mening at se på,
hvordan indlæring af ét sprog kan drage
fordel af indlæring af det andet. Desuden
er det også værd at være opmærksom på
de vigtigste læringsmål ved sprogundervisning og drøfte, hvordan vi kan opnå
dem.

Gunstige vilkår
En plurilinguistic tilgang kræver et team
af sprog- og også faglærere, der er villige
og parate til at eksperimentere med alle
de sprog, der undervises i skolen (og
eventuelt også med andre sprog, der
tales af elever i hjemmet eller forskellige
sprog overhovedet …). Med andre ord har
lærerne brug for at elske sprog, være
fleksible og gerne eksperimentere.

VIA University College

Vores engelsklærer er
ikke blot dygtig til flere
sprog end engelsk,
men hun er også
specielt uddannet som
skuespiller.

Overordnede mål
Det overordnede mål for denne eksperimentelle læseplan er at illustrere for
eleverne (men også for os selv!), hvorfor
vi studerer sprog, hvad vi får brug for og
ønsker at bruge dem til og opfordre dem
til at se sprog som vinduer og døre til
andre kulturer, mennesker, oplevelser ...
med andre ord som vigtige byggesten i
udviklingen af vores identitet.

Oversigt af de tilgange,
der er truffet
1) CLIL: Brug af italiensk
(vores andet sprog) i kunstlektioner
Lærer Terragnolo er tosproget (tysktalende mor, italiensktalende far og
ægtemand). I kunsttimerne taler hun kun
italiensk og opfordrer også eleverne til at
gøre det. Kunsttimerne er meget praktiske og involverer kun lidt teori, så dette
har vist sig at være en stor mulighed for
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elever med tysk modersmål at praktisere deres italienske i et ikke-sprogligt
miljø, hvor deres sproglige færdigheder
og kompetencer ikke vil influere på deres
udbytte.
2) Tværfaglige emner og projekter
Vi forbereder regelmæssigt tværfaglige
emner, herunder forskellige sprog.
Sidste skoleår arbejdede vi med begrebet kulturel identitet (”Mir sein mir” – ”Vi
er, hvem vi er”), så på kulturelle aspekter
som madlavning, traditioner, fordomme,
... med hensyn til forskellige lande og
fandt ud af forskelle og ligheder i løbet af
projektet.
Det andet eksempel er det europæiske
projekt, hvor alle elever i anden årgang
blev bedt om at undersøge forhold om et
europæisk land efter eget valg, og derefter præsentere det ved hjælp af mindst
tre sprog (italiensk, tysk og engelsk).
3) Brug af synergier i
sprogundervisningen
Fra og med den første klasse har sproglærerne besluttet at koordinere deres
grammatik-, men også deres skrive- og
litteraturlektioner. Grammatisk terminologi er forberedt sammen, præsentationsteknik, tekstgenrer etc. introduceres
af én lærer og videreudvikles af de andre.
På den måde sparer vi ikke blot tid i de
respektive sprogtimer, men vi understreger også, at der er en fælles ramme for
alle sprog.
Efter dette princip om en fælles ramme
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Alle elever blev bedt
om at undersøge
forhold om et
europæisk land efter
eget valg, og derefter
præsentere det ved
hjælp af mindst 3
sprog.

er vi begyndt at udvikle materialer og
opgaver, der involverer forskellige sprog.
Dette fremmer ikke kun fleksibiliteten i
tænkning, men afspejler faktisk brugen
af sprog i det ”virkelige” liv.
4) Sprogtilbud til kosteleverne
Da vi ikke kun er en skole, men også en
kostskole, hvor nogle elever er med os
hele dagen, har vi masser af muligheder for at fremme anvendelsen af andre
sprog end modersmålet.
Vi har for eksempel såkaldte ”sprogborde”, hvor interesserede elever kan tale
engelsk eller italiensk med en pædagogisk medarbejder, der taler flydende på
det respektive sprog. Igen er det en måde
at ”af-skole” sprogindlæring med fokus
på mundtlige færdigheder og dagligdags
situationer.
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5) Flersproget teaterværksted
Vores engelsklærer er ikke blot dygtig til
flere sprog end engelsk, men hun er også
specielt uddannet som skuespiller. Med
hendes hjælp skriver eleverne deres egne
små stykker, træffer beslutning om rekvisitter og dramascener – ved hjælp af alle
mulige sprog!
6) Udveksling af studerende
Vi er også meget ivrige efter at holde
kontakt med elever fra både engelsk- og
italiensktalende lande og skoler. Informationsteknologi (blogs, videokonferencer,
videoklip, ...) hjælper os til at skabe autentiske situationer, hvor elever kan komme
til at kende hinanden, udveksle erfaringer, lære om kulturelle forhold osv.
Vi er lige ved at organisere en udveksling med elever fra Civitanova (Marche/
Italien) og tilbyder et fjorten dages
ophold i Wexford/Irland i sommerferien.
Alle disse områder formodes at understrege vigtigheden og rigdommen ved
sprogindlæring, at skabe et netværk af
sprogindlæring, der ikke begrænser sig
til skolen, men afspejler behovet og den
store fordel ved at være i stand til at forstå og bruge forskellige sprog i forskellige sammenhænge.
Kritisk vurdering
Vi har fulgt filosofien om plurilinguisme
i et år indtil videre, og vi har allerede
bemærket en synlig stigning i fleksibilitet
og spontanitet med hensyn til vores elevers brug og forståelse af sproget. Som
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Sproglærerne har
besluttet at koordinere
deres grammatik, men
også deres skrive- og
litteraturlektioner.

et princip på skolen har jeg været glad
for at se den villighed og iver med hvilket
vores lærere har sluttet sig til projektet
og jeg er virkelig imponeret over, hvor
ubesværet de ser ud til at finde egnede
opgaver.
Vi kommer helt sikkert til at fortsætte
med vores projekt og jeg er overbevist
om dets succes!

Eksempler på plurilinguistisk undervisningsmateriale kan findes her:
http://kortlink.dk/ex3e

Generel information
Land: Sydtyrol (tysk og italiensk talende
provins i det nordlige Italien)
Skole: Privat skole i Mühlbach/Rio di
Pusteria (www.herzjesu-institut.it)
Elevernes alder: 11-14
Sprog, der undervises i skolen:
- Tysk (hovedsprog, modersmål for de
fleste studerende)
- Italiensk (andetsprog, modersmål for
nogle studerende)
- Engelsk
Yderligere sprog, der tales i skolen:
- Ladin (romansk sprog, modersmål for
ganske få studerende)
- Andre sprog (afhænger af elevernes
familiemæssige baggrund)
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CLIL i Struer:

Fleksibel
tosprogethed

Af Anja Slåttvik, adjunkt

Hvilket sprog opstår i CLIL? Sproglæreren gik på opdagelse i en
CLIL-praksis i Struer for at undersøge hvilket engelsk, der var dér,
og kom hjem med lyd- og billedoptagelser fyldt med fleksibel
tosprogethed.
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Anja Bols Slåttvik er adjunkt og underviser
i VIA, HF og Læreruddannelsen i Nr. Nissum

Engelsk som lingua franca
Sociolingvistisk forskning argumenterer for, at sprog opstår og udvikler sig
i sociale kontekster og konstrueres, så
at sige, i en given situation og sammenhæng; og dermed er sprog ikke længere
sprog, som vi mener, vi kender dem.
Inden for ganske få år har verden udviklet
sig til et globalt netværk, som er forbundet af en overordnet fælles, men uforudsigelig forståelse (Blommaert 2010),
og bindemidlet er i stor udstrækning det
engelske sprog.
Engelsk er et lingua franca – et
verdensomspændende kommunikationssprog. Denne lingua franca status
udfordrer dog det engelske sprog, da det
viser sig, at korrekt engelsk ikke længere
er en håndgribelig størrelse, fordi brugere
over hele verden konstruerer nyt engelsk
i diverse kontekster og gør engelsk til
deres eget.

Engelsk i CLIL
Content and Language Integrated Learning, CLIL, som undervisningsmetode
står centralt i forhold til et paradigmeskifte mellem et engelsk som lingua
franca, der måske er ved at forsvinde for
sig selv i multifacetteret udvikling (Graddol 2006), og engelsk som et urokkeligt
og let genkendeligt sprogsystem. CLIL
understøtter tanken om at udvikle flersprogethed, altså at vi mestrer mere end
et sprog, men er samtidig potentielt med
til at udvikle nye engelske sprog, idet
CLIL kan tænkes at praktisere forskelligt
engelsk i en kemi-faglig sammenhæng
i henholdsvis Danmark, Grækenland og
Holland.
CLIL i Danmark
Rapporten, Sprog er Nøglen til Verden
(Sprog er Nøglen til Verden 2011), peger
på, at der allerede undervises med CLIL
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i en del europæiske lande, i modsætning
til i Danmark, hvor vi blot har igangsat
enkelte forsøg med internationale linjer.
Blandt disse er en international linje i
overbygningen på en skole i Struer, fra
hvilken en evaluering i 2010 (Day 2010)
viste, at eleverne, deres forældre og
lærere var meget tilfredse med og havde
stort udbytte af CLIL. Det konkluderes blandt andet, at især forældrene var
meget tilfredse med skolens initiativ til
at orientere sig globalt frem for at affinde
sig med udkantsstatus. Struer er et
lokalt-globalt centrum i verden.
Med så meget begejstring omkring
projektet forekommer det indlysende, at
CLIL kan noget i forhold til læring og til
global bevidsthed og fremtidige muligheder for unge mennesker. Det vakte
min nysgerrighed og jeg satte mig for at
undersøge, hvordan CLIL praktiseres i
Struer. Som sproglærer er min interesse
rettet mod at undersøge, hvilken form for
sprogundervisning, der finder sted i CLIL-

I Danmark har
vi blot igangsat
enkelte forsøg med
internationale linjer.
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regi; som engelsklærer er min nysgerrighed mere specifikt rettet mod, hvad
det er for et engelsk, der opstår i CLIL.
Samtidig bør jeg understrege, at jeg som
sproglærer ikke har faglige forudsætninger for at vurdere det kemifaglige i den
observerede CLIL-undervisning i kemi
og derfor primært fokuserer på, at denne
kemiundervisning foregår på engelsk.
Undersøgelsen i Struer
Den internationale linje på denne skole
består af én klasse på alle tre årgange i
skolens overbygning. Sammenhængskraften på linjen er i perioden for min
undersøgelse en enkelt lærer med udenlandsk baggrund, som er den primære
underviser i de tre klasser. Klasserne
modtager undervisning på engelsk i alle
fag på nær tysk, dansk og historie.
Som led i et projekt gennemført i VIA’s
Forsknings- og udviklingscenter Sprog,
Læsning og Læring fik jeg lov at følge 8.
kI. i seks kemi-timer. Undervisningen var
tilrettelagt både som traditionel klasseundervisning og som elevforsøg. Læreren
i kemitimerne var linjens føromtalte nøgleperson, og hun taler flydende engelsk
på et fagligt avanceret niveau.
Præcis som disse elevers dansk ikke
bare er dansk, men vestjysk, er lærerens
engelsk heller ikke alene engelsk, men
et engelsk farvet af hendes afrikanske
baggrund. Hun taler desuden ubesværet
dansk. Hun er uddannet ingeniør, og har
undervist i folkeskolen i en del år.
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Sprogene blandes i naturlig interaktion
Data fra observationerne peger på god
receptiv kompetence hos klassens elever,
idet de tilsyneladende forstår læreren.
De svarer relevant og følger hendes
anvisninger korrekt. Med hensyn til den
produktive kompetence foregår samtale
og kommunikation ofte på dansk eller på
en blanding af engelsk og dansk. Kommunikation, som består af lærerstillede
spørgsmål til klassen, bliver besvaret
med henholdsvis engelsk og dansk:
Eksempel 1
Lærer:
Elev 1:
Lærer:
Elev 2:
Lærer:
Elev 3:

What is the mass number?
Fireogtyve
What is the atomic number?
Eleven
Nucleos?
Protons and neutrons

Som det fremgår af transskriptionen svarer
eleverne meget kort og præcist på meget
specifikke spørgsmål. Der er med andre
ord ikke lagt op til længere og mere fyldige
svar, som ofte er kendetegnende for sprogundervisning. De korte svar kan hænge
sammen med kemifagets tradition og
kultur eller med at eleverne er generte over
min tilstedeværelse. Desuden svarer den
første elev på dansk og de næste to elever
på engelsk. Læreren reagerer ikke negativt
på, at det første svar er på dansk, men går
blot videre med et nyt spørgsmål. Senere i
samme time optræder denne dialog:

Eksempel 2
Lærer:
Elev 1:
Lærer:
Elev 2:
Lærer:
Elev 2:

Definition of an ion?
Det kan jeg ikke huske
What is an ion?
På dansk?
Nej, på engelsk
An ion is a charged particle due
to loss of an electron in the outer
shell

Her taler både lærer og elever henholdsvis dansk og engelsk, og det sidste svar er
på lydefrit engelsk, som måske nok bærer
kraftigt præg af automatiseret indlæring
eller oplæsning fra noter eller bog. Lærerens reaktion på svaret var da også et
drillende smil og en sjov bemærkning.
Senere i samme observation skulle
eleverne lave forsøg i grupper, og i denne
aktivitet ændres sprogbrugen markant, så
at alle på nær læreren overvejende taler
dansk. Eleverne taler dansk indbyrdes i
gruppearbejdet, undtagen når de læser op
for hinanden fra opgavebeskrivelsen, og
de henvender sig til læreren på dansk, når
de har opklarende spørgsmål til opgaven.
Læreren svarer hovedsaligt på engelsk,
men i enkelte situationer blander hun
sprogene; her til en enkelt elev, som har
problemer med et instrument:
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Eksempel 3
Lærer: … jamen det er sammen med det …
here try this one … nul og så tryk frem

Og senere til en gruppe piger, som var
færdige med forsøgene:
Eksempel 4
Lærer: Now help each other write down
both the observations and your
explanations.
Elev 1: På dansk?
Lærer: Nej, in English

Læreren blander tydeligvis dansk og
engelsk aktivt for at kommunikere mest
hensigtsmæssigt eller mest naturligt i
forhold til situationen, og det samme gør
eleverne:
Eksempel 5
Lærer: Those who wear expensive
clothes put aprons on
Elev 1: Altså, det er ikke et apron til mig,
det er en kjole

Her bruger eleven ikke blot det engelske ’apron’ i en dansk sætning, men
også et udtryk som kunne minde om en
direkte oversættelse af en idiomatisk
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sammenhæng fra engelsk, idet hun siger
’til mig’ i stedet for det danske ’for mig;’
i betydningen: ’i min forståelse er det
ikke et forklæde.’ Det kan tænkes, hun
mente ’på mig er det ikke et forklæde,
men en kjole,’ men det er faktisk umuligt
at afgøre, og for den sags skyld kan man
sætte spørgsmålstegn ved, om det er
afgørende for hensigtsmæssig kommunikation?
Også elevernes skriftlige produktion
bar præg af sprogblanding:
Eksempel 6
Brug i hverdagen:
Man kan få brug af emnet analyse i
mange sammenhænge, f.eks. når man
skal gøde jorden. Så tager man jordprøver og analyserer indholdet for at se,
hvad jorden er rig på og hvad den mangler. På den måde kan man gøde jorden, så
den får bedst muligt indhold af stoffer, til
den plante man skal gro.
- Analysis of a soil sample
- Name the use of different grundstoffer in plantgrowth/human/animal
bodies?
- Fertilizers: use in agriculture
- Manufacturing of NPK fertilizers
- Dangers/advantages to environment
eutrophication
Her bliver opgaven stillet på dansk, og
elevens svar er på engelsk, men vedkommende kunne tydeligvis ikke huske det
engelske ord for ’grundstof.’
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Direkte adspurgt om, hvorfor hun blander
sprogene i sine noter, svarer eleven, at
hun ikke tænker over det, men blot bruger det ord, der falder hende først ind.
–
–
–
–
–
–

Evapouration
Condensation
Clouds
Rain
Vandets kredsløb
Population

Eleven ovenfor brugte nok to sprog i
samme sætning, men var dog rimelig konsekvent i sin forståelse af de to
sprogs særlige grammatik. I andre noter
fandt jeg eksempler som dette:
Eksempel 7
4 mole reactionen gør at reactionen
speeder op.

Her blandes sprogene og sprogenes
grammatik- og staveregler, idet blandt
andet den danske endelse i bestemt ental
”–en” sættes på et ord, som erkendt er
det samme på begge sprog, men her med
egentlig engelsk ortografi, og dermed er
læseren efterladt med tvivl om udtalen.
Yderligere har eleven anvendt det danske
nutids-r på det engelsk ord ’speed,’ hvilket dog ifølge retskrivningsordbogen ikke
er odiøst, men blot korrekt dansk.

Elevernes produktive sprogkompetence i faget kemi må altså siges at være
kraftigt præget af en fleksibilitet mellem
de to sprog, som naturligt forekommer i
timerne; dansk og engelsk. Én af årsagerne til, at læreren accepterer elevernes
brug af dansk og at opgaverne af og til
stilles på dansk er, at de i sidste ende skal
til prøve i faget på dansk. Det er naturligvis paradoksalt i forhold til intentionerne
med CLIL, og stiller i sidste ende spørgsmål ved CLIL-praksis i danske skoler i det
hele taget.

Kommunikation, som
består af lærerstillede
spørgsmål til klassen,
bliver besvaret med
henholdsvis engelsk og
dansk.
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Læreren i kemitimerne
taler flydende engelsk
på et fagligt avanceret
niveau.

Fleksibel tosprogethed
Rigtig meget af det CLIL, der indtil videre
er undersøgt i europæisk sammenhæng,
er for overvejende ikke decideret sprogundervisning. Hyppigst er der fokus på
indhold, snarere end på sprog, og dermed
bliver sproget blot et værktøj (Lasagabaster og Sierra 2009). I modsætning
til dette står sproglærerens ønskedrøm,
nemlig at ”I CLIL-konceptet, hvor funktionel sproglæring betragtes som en del af
den samlede læreproces, kan sprog gøres
til genstand for læring og refleksion i tæt
sammenhæng med det faglige indhold
og de faglige opgaver. Samtidig kan der
trækkes på førstesproget, f.eks. i forbindelse med sammenligning af begreber
eller interkulturel opmærksomhed over
for forskelle mellem fagkulturer – en
tilgang der fremmer tosprogethedens
kulturelle dimension.” (Vollmer 2013)
I CLIL i Struer syntes der heller ikke
at være bevidst fokus på sprog, men
derimod opstod der ud af konteksten,
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hvad de engelske sociolingvister Adrian
Blackledge og Angela Creese kalder
’flexible bilingualism’. Her er der tale om
sprog som en social ressource, der placerer den talende i centrum for interaktion
(Blackledge og Creese 2010), hvilket i
denne sammenhæng vil sige, at elever og
lærer bruger fælles og individuelle referencerammer til at konstruere sprog, der
virker mest hensigtsmæssigt og anvendeligt i den sociale kontekst. De udnytter både den individuelle og den fælles
baggrund de har i sprog og faget kemi og
de ressourcer, de tilsammen giver, til at
forhandle sig frem til et sprog i den særlige kontekst, der hedder kemi på engelsk
i Struer.
Hermed bliver engelsk og dansk
udfordret som sprog, således at forstå,
at ’mestring af sprogs nuancer’ får en
ny betydning, idet det ikke længere er
nuancerne i korrekt dansk eller korrekt
engelsk, der gælder, men derimod er
det nuancerne i samspillet mellem de
to sprog, som sætter dagsordenen. I
modsætning til fleksibel tosprogethed
står separat tosprogethed (Blackledge
og Creese 2010), som er en forståelse af
sprog som noget, der kan kategoriseres,
og noget der er forankret i faste nationale
og kulturelle systemer. I fremmedsprogsundervisning er separat tosprogethed
forestillingen om, at undervisningssprog
og målsprog er én og samme størrelse,
samt at der er en tydelig skelnen mellem
modersmål og målsprog, og at disse ikke
bør blandes i kommunikation, idet det
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kan virke meningsforstyrrende.
CLIL i Stuer indikerer, at i CLIL bliver
denne forståelse af sprog udfordret, idet
to sprog naturligt bliver vævet sammen
for at skabe meningsfuld kommunikation.
Spørgsmålet er, hvordan vi som sproglærere stiller os overfor dette: accepterer vi
synergien i fleksibel tosprogethed, eller
synes vi, at vor faglige integritet kalder
på separat tosprogethed? Og har den
ene holdning frem for den anden egentlig
patent på kommunikativ kompetence?
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CLIL-metoden i svensk

Erhvervsrettet
Uddannelse
Af Maria Sjöstedt, gymnasielærer
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Maria Sjöstedt er gymnasielærer og IKTsamt international koordinator i Vilhelmina, der ligger i det nordlige Sverige

Malgomajskolan, der ligger
i det nordlige Sverige, i
regionen er kendt som
Lapland, er et offentligt
gymnasium, der tilbyder
både erhvervsuddannelse og
forberedelse til videregående
uddannelse. Det er en
lille, men levende skole
med en udelivsprofil, flere
igangværende internationale
projekter og fokus på at
gennemføre og udvikle brugen
af IKT i læring. At være en lille
institution tvinger os til at være
på tæerne, når det kommer til
fleksibilitet, holdundervisning
og individuelt designede
læringsstrategier.

Jeg har været sproglærer på Malgomajskolan i 15 år og jeg underviser også i
sprog på Lapplandsvux, det regionale
voksenuddannelsescenter, hvor mange
kurser udbydes gennem fjernundervisning baseret på digitale teknikker såsom
online læringsplatforme og videokonferencer. Derudover arbejder jeg som
en IKT-koordinator på vores skole, samt
koordinerer internationale projekter.
Læringsmiljø og omverden
Mit pædagogiske credo som sproglærer
har altid været en fast tro på, at sprog
undervises og læres bedst i en relevant
sammenhæng, set fra den lærendes perspektiv, for at gøre det meningsfuldt og
relevant for den enkeltes egen referenceverden. Læringsmiljøet i skolen skal derfor efterligne omverdenen så meget som
muligt og give de nødvendige læringsteknikker med henblik på at hjælpe de stu-
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derende til at klare sig som selvstændigt
lærende i deres fremtidige liv og karriere.
Som jeg ser det, det er, hvad livslang
læring handler om.

Sprog undervises
og læres bedst i en
relevant sammenhæng,
set fra den lærendes
perspektiv.

Den tilgang, jeg har arbejdet med, baserer sig på principperne om Learner Autonomy (Holec 1981 Lille 1991). Du kan tale
om Learner Autonomi, blended learning,
faglig integration eller CLIL, men hvad de
alle har til fælles er det stærke ønske om
at forbedre sprogindlæringen i almindelighed ved at gøre sprogindlæring mere
relevant for den enkelte elev, og sikre, at
den lærende erhverver sig læringsteknikker, som kan bruges som et værktøj til
livslang læring, uanset emne.
Almindelig undervisning var udelukket
At undervise i engelsk på en erhvervsgymnasial uddannelse for teenagere, der
hellere vil gøre en million andre ting end
at studere grundlæggende sprog kan
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undertiden være en sand udfordring. Og
jeg elsker udfordringer. Jeg indså hurtigt,
at almindelig undervisning var udelukket
og ” learning-by-doing” og tilpasning til
alle former for indlæringsvanskeligheder
og forskellige læringsstile var nødvendig.
Da jeg opdagede begrebet CLIL for
et par år siden, indså jeg, at den metode
passede mig perfekt, da det var i virkeligheden den metode, jeg havde brugt
uden at være klar over dens eksistens. I
Sverige er CLIL et begreb kun få har hørt
om og kun få lærere anvender metoden
i deres undervisning. Hvorfor? Ja, det er
der flere grunde til. Der er ikke nogen
national politik, der dikterer indførelsen
af CLIL i uddannelser, så er det dybest
set op til den enkelte lærer, lærerteam eller uddannelsesinstitution til at
beslutte, om de ønsker at anvende den
metode eller ej. Da vi mangler en national ramme for evaluering, afhænger vi
udelukkende af forskning og metodiske
rammer, der er til rådighed på europæisk
plan, hvilket undertiden ville kræve nogle
ændringer for bedre at passe til det svenske uddannelsessystem.
Overdreven selvtillid mht. sprog
At indføre CLIL kræver hårdt arbejde
og masser af timer til at forberede og
skabe materialer, og enkelte initiativer er
sjældent strukturelt støttet med ekstra
tid eller ressourcer, hvilket ofte fører til
midlertidige CLIL-projekter, der drives
af nogle få entusiaster. Desuden er der
efter min mening en overdreven selvtillid

VIA University College

i form af svenske studerendes engelsksproglige kompetencer. Ja, i sammenligning taler unge svenskere rigtig godt
engelsk, men ikke når det kommer til
specialiseret ordforråd og terminologi
relateret til en specifikke faglige felter.
I de sidste 10 år har jeg iværksat flere
projekter på vores erhvervsuddannelser
på Malgomajskolan. De har i virkeligheden været klart forankret i CLIL-metoden,
selv om vi har kaldt det ”emneintegreret
læring” eller ”blended learning”. På el-og
energiprogram vi omstruktureret både
den tildelte tidsplan for engelsk, de specifikke profilfag og lærerressourcerne,
så faglæreren og engelsklæreren kunne
være til stede i klassen på samme tid.
Ja, det kræver fleksibilitet og en ledelse, der accepterer individuelle løsninger.
Sådan struktureres undervisningen
Generelt vil en række af lektioner se
således ud: Indledningsvis er et par timer
afsat til faglæreren til på svensk at introducere de studerende til det nye emne,
så de har en grundlæggende forståelse
af emnet ved hånden. Så indfører jeg
det specifikke engelske ordforråd og
terminologi og arbejder med det ”grundlæggende”, dvs. formuleringer, udtale,
synonymer osv. Vi bruger ægte engelsk
materiale, såsom fx manualer, instruktionsvideoer online, videnskabelige nyheder og tekster. Næste fase er en serie af
lektioner, hvor de studerende arbejder
selvstændigt, individuelt eller i grupper,
og forbereder deres kommende opgave,
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som altid består af en mundtlig præsentation og en skriftlig opgave.
Engelsk er naturligvis arbejdssproget
på disse møder, som det altid er i almindelig engelskundervisning. Både faglæreren og jeg selv er til stede og bistår med
både sprog og faglige områder. Begge
taler engelsk, naturligvis, og faglæreren
giver foredrag og forklarer detaljerne på
engelsk, mens jeg koncentrerer mig om
sproglige spørgsmål såsom udtale og
struktur. Alligevel er det også muligt for
mig at hjælpe med grundlæggende emner,
eftersom jeg ikke kan undgå automatisk
at lære en ting eller to, når jeg arbejder tæt
sammen med faglærerne. Det er aldrig for
sent at stoppe med at lære!

Læringsmiljøet i
skolen skal efterligne
omverdenen så
meget som muligt.

Både sprog og fag evalueres
Den sidste fase i denne serie af lektioner er, når eleverne præsenterer deres
arbejde til de andre og til lærerteamet.
Både faglærere og sproglærere er til
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stede til at vurdere og evaluere præsentationerne. Konceptet er ofte ”learning by
doing”, hvilket indebærer, at de studerende giver bevis for deres praktiske færdigheder i fx lodning ved at vise, hvordan
det gøres, når de giver en demonstration
på engelsk, mens de arbejder på lodningsstationen eller svejser printkort i
vores skoles værksted.
Ved andre lejligheder er præsentationen mere teoretisk orienteret, og de
studerende giver visuelle præsentationer
af diagrammer, elektricitetens historie, vigtige opfindere eller forskning om
miljøorienterede emner som vedvarende
energikilder. Hvis det er muligt, er disse
opgaver også integreret med studier i
svensk, modersmålet, hvor vægten ligger
på at mestre forskellige typer af produktive færdigheder, såsom at skrive forskningsartikler og give formelle præsentationer ved hjælp af god retorik.
De studerende bliver vurderet på både
sprogkundskaber og viden om emnet.
Det skal dog gøres klart, at de tager
en opfølgende test på deres viden om
emnet i svensk senere og sprogkundskaberne vurderes løbende gennem hele
kurset (der normalt løber i et år), hvilket
betyder, at deres endelige karakterer i
engelsk aldrig er udelukkende er afhængig af de særlige fagintegrerede opgaver.
To fluer med ét smæk
Jeg har gennemført den samme arbejdsmåde på social-og sundhedsområdet og
resultaterne har været de samme: en stor
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Almindelig undervisning
var udelukket og
”learning-by-doing” og
forskellige læringsstile
var nødvendige.

succes. De studerende finder sig mere
motiverede og forbedrer deres sprogkundskaber uden at skulle kæmpe med
korte, meningsløse tekster og fragmenterede opfundne situationer for kun at øve
dagligdags sproglig kommunikation. De
lærer relevant ordforråd og indser også,
at de slår to fluer med ét smæk ved at
arbejder på denne måde. Kort sagt, det er
effektiv, meningsfuld læring!
Jeg har også opdaget, at efterhånden
som deres sprogfærdigheder forbedres
og deres frygt for at bruge engelsk som
arbejdssprog forsvinder, er det blevet
nemmere at arbejde med de elementer i
det sproglige pensum, der er orienteret
mod kultur, litteratur og samfund - der er
mindre modstand, så at sige.
Alt i alt er det en win-win situation!
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Nordirland: CLIL
understøttes ikke
Af Leanne Henderson, Highschool lærer

Den nordirske kontekst i ord
Jeg er en Ulsterman fra en plantageejer-familie. Jeg blev født på øen Irland, så sekundært er jeg en irer. Jeg blev født i det britiske øhav og engelsk er mit modersmål, så jeg
er britisk. Den britiske øgruppe består af øer tilknyttet det europæiske kontinent, så jeg
er europæisk. Dette er mit hierarki af værdier, og efter min mening vil hvem som helst,
der udelader et led i denne sekvens af værdier, forfalske situationen.
John Hewitt (poet 1907-1987)

Alle taler engelsk!
En forståelse af fremmedsprogsundervisning i en engelsktalende kultur
Unge mennesker i hele EU prioriterer
indlæring af engelsk som deres første
fremmedsprog. For folk med engelsk som
modersmål udgør det et dobbelt problem: Valg af hvilket sprog man vil lære,

og opfattelsen af, at sprogindlæring ikke
er nødvendig, fordi ’alle taler engelsk’. I de
fleste europæiske nabolande er engelsk
et oplagt valg for sprogstuderende og i
2012 lærer 73 % af grundskoleeleverne og
mere end 90 % af overbygningseleverne i
Europa engelsk som andetsprog (EuropaKommissionen, 2012 [2]).
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Er det så sandt, at for indfødte engelsktalende i Europa er engelsk virkelig
tilstrækkeligt?

Leanne Henderson er PhD studerende,
lærer og leder af sprogafdelingen på
Orangefield High School i Belfast

Det nuværende sproglæringsudbud
Sprog tilbydes på tværs af mellemtrinsog overbygningsskoler i Nordirland med
forskellige grader af forpligtelse. I sammenligning med andre europæiske lande
er de sprog, der tilbydes i UK forholdsvis
få. For eksempel lærer alle elever i femten
europæiske lande eller regioner et fremmedsprog i hele grundskolen (EuropaKommissionen, 2012 [2]). Fremmed-
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sprogsundervisning er ikke en obligatorisk del af det primære pensum i UK eller
Irland. Folkeskoler i England og Wales vil
tilbyde obligatorisk sprogundervisning
fra september 2014, men denne politik vil
ikke gælde i Nordirland.
Situationen i overbygningsskoler er
noget forbedret med et obligatorisk
fremmedsprog i læseplanen i alderen
11-14 (CCEA, 2007). I praksis tilbyder
omkring 10 % af skolerne ekstra læse- og
regnelektioner til nogle elever i stedet for
skemalagt undervisning i moderne sprog
(McKendry, 2007). Mens den obligatoriske
sprogindlæring for 11-14 årige er positivt
for unge mennesker i Storbritannien, er
mulighederne for sprogindlæringen bedre
for deres jævnaldrende andre steder i
Europa, for eksempel i Danmark, Rumænien og Norge, hvor mere end 75 % af
eleverne lærer to fremmedsprog i løbet af
deres overbygningsuddannelse (EuropaKommissionen, 2008).
Historisk var undervisningen i et fremmedsprog obligatorisk indtil 16 år, hvor
unge mennesker slutter deres skolepligt.
Et udenlandsk sprog på afgangsprøveniveau blev frivillig i 2004 og elevers tilmelding til sprogundervisning faldt med
næsten 12 % på et år og med 32 % inden
for fem år. Tilmeldingen til fransk, der traditionelt er det mest populære fremmedsprog, fulgte en lignende tilbagegang på
15 % i det første år og 41 % inden for fem
år (JCQ data, 2011). Dette viser, at når
eleverne får valget, er de ikke motiverede
til at lære et moderne sprog.
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Fremmedsprogsundervisning er ikke en
obligatorisk del af det
primære pensum i UK
eller Irland.

Europæisk politik og sprogunderskud
Den britiske modvilje mod at gennemføre den europæiske politik om fremmedsprogsindlæring har resulteret i
at Storbritannien halter bagefter alle
EU-lande, bortset fra tre , i form af
sprogfærdighed. En tilfældig holdning til
fremmedsprogsindlæring og en mangel
på vision er delvis ansvarlig for det store
sprogunderskud på tværs af alle faser af
uddannelsessystemet. At mindst 39 %
af den britiske befolkning er tosprogede
tåler ikke sammenligning med de 90 %
af borgere i syv europæiske nabolande
(Europa-Kommissionen, 2012 [1]). Det
sproglige kompetencehul skal løses, hvis
vi skal komme ud af en situation, hvor
engelsk er nok til 61 % af befolkningen.
Eftersom den europæiske politik ikke er
oversat til regional eller national politik,
er alternativet en radikal græsrodsbevægelse ledet af pædagoger.
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Vurderinger, der kan
vise os, hvad eleverne
har lært i et CLIL-miljø
er ikke blevet udviklet.

Overvejer en radikal tilgang
En undersøgelse i 2000 erkendte den
potentielle værdi af CLIL-programmer
og foreslog to konkrete strategier for at
fremme indførelsen af tosproget undervisning i grundskolen. For det første,
økonomiske incitamenter for skoler, der
tilbyder sådanne programmer, og for det
andet, ændringsforslag til prøveindholdet ved den udvidede afgangsprøve til
at rumme et tosproget indhold. Ingen af
disse strategier er gennemført. Værdien
af at indføre sprog som et undervisningsmedium er stort set blevet ignoreret,
bortset fra mindretalssprog på mellemstore skoler.
I 2007 reviderede Nordirland fagindholdet og skabte større frihed for klasselærere
til at beslutte indholdet af sprogundervisningen i moderne fremmedsprog (MFL).
Det skete ved at fjerne en lovbestemt
emnetilgang og fokusere læring på tænkning og personlige færdigheder og evner.
Mulighederne udnyttes ikke
Ud over et skift væk fra indholds- og
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forskriftsstyring i forhold til den hidtidige studieordning anbefales en tematisk
tværfaglighed og denne kombination
synes at egne sig perfekt til indførelsen af tosprogede programmer. Det har
potentiale til at skabe en radikal reform
af undervisning i fremmedsprog. Imidlertid har eksisterende begrænsninger på
disponible ressourcer, lærerekspertise og
uddannelse og utilstrækkelige ændringer
af indholdet i afgangsprøverne skabt en
situation, hvor dette potentiale ikke har
været og ikke kan realiseres i et flertal af
praktiske situationer.
Rapporter om CLIL
Ud over ovennævnte henstillinger findes
der to andre muligheder for praktikere
i Nordirland til at abonnere på en CLIL
dagsorden. For det første, en kortfattet
rapport, der skitserer en række strategier
til fremme af sprogindlæring; øget brug
af fremmedsproget, relevante undervisningserfaringer tilpasset elevernes
alder og interesser, effektiv brug af IKT,
en inklusiv tilgang til sprogindlæring
og forbedring af elevers bevidsthed om
læringstankegangen bag sproget. CLIL
har som en pædagogisk tilgang potentialet til at bidrage med en hel del til at
fremme disse mål.
For det andet henviser strategidokumentet Languages for the Future
(Gillespie, et al., 2012) udtrykkeligt til
udvidelsen af pensum til at omfatte CLIL
undervisning på mellemtrin og overbygning, hvilket peger på forskellige model-
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ler til at gennemføre denne praksis i
nordirske skoler. Der foreslås forsøgsundervisning, og specialiserede sprogskoler
opfordres til at føre an i at afprøve denne
tilgang, som kun kan forbedre tilbagegangen af sprog i vores skoler. Det ser ud
til, at scenen er sat til at gennemføre en
radikal tilgang, men til dato er der ikke
sket en tildeling af midler eller levering af
ressourcer.
Udfordringer og muligheder for
CLIL i nordirsk sammenhæng
I Storbritannien og Irland har nogle skoler
valgt at tilbyde moderne fremmedsprogsundervisning ved hjælp af CLIL-metoden,
men implementeringen er ikke udbredt
og anses stadig for at være meget nyskabende.
Mens der er en mangel på politiske
visioner om at støtte en generel CLIL
dagsorden kunne Storbritannien og
Irland drage fordel af en betydelig grad
af ekspertise, der er udviklet på tværs
af deres regioner. Siden 1980’erne har
undervisning i andre sprog end engelsk
været stigende i Republikken Irland,
Nordirland, Skotland og Wales. I Nordirland tilbyder adskillige almindelige skoler
nu en tosproget linje til elever med indfødte eller næsten indfødte kompetencer
på det irske sprog.
For de fleste overbygningselever og
deres lærere er det vigtigste resultat af
den obligatoriske uddannelse at opnå
gode faglige karakterer til afgangsprøven.

Læreruddannelser
tilbyder en irsk
linje i at udvikle
færdigheder i at
undervise i et andet
fag på irsk.

Eksamenskrav
Det faglige indhold, snarere end at tænke
færdigheder, evner og personlig udvikling, sætter dagsordenen for undervisning og læring i mange klasseværelser
og innovativ praksis når et naturlig loft i
slutningen af mellemtrinnet. I øjeblikket
har skoler ingen mulighed for effektivt at
evaluere elevernes resultater i fremmedsprog og fagindhold, der er udviklet i et
integreret læringsmiljø. Vurderinger, der
kan vise os, hvad eleverne har lært i et
CLIL-miljø er ikke blevet udviklet. Men
de faglige læringsmiljøer arbejder med
eksamensmyndighederne for at tillade
vurderingsmaterialer, der skal stilles til
rådighed på mindretallenes regionale
sprog. I Nordirland fremstiller eksamensrådet læseplaner og evalueringsmaterialer til brug for undervisning i irsk.

Liv i Skolen • 3/2014

Nordirland: CLIL understøttes ikke

For mange skoler er
sprogindlæring ikke
en prioritet inden for
et stadigt voksende
fagtilbud.

Sprog prioriteres ikke
Læreruddannelser tilbyder en irsk linje,
som tillader lærerstuderende at udvikle
færdigheder i at undervise i et andet fag
på irsk. Videndeling af denne ekspertise
blandt sproglærere er sket længe og giver
gode muligheder for at omdanne problemet med sprogindlæring til et potentiale
for den næste generation af unge.
Nogle skoler, især i den private sektor,
fortsætter med at gøre sprogundervisning på afgangsprøveniveau obligatorisk.
Men for mange skoler er sprogindlæring
ikke en prioritet inden for et stadigt voksende fagtilbud. Det er skuffende, fordi
et absolut flertal af afgangselever ikke
har de færdigheder inden for to fremmedsprog, der kræves af den europæiske
politik.
CLIL skal være frivilligt
Det er klart, at en national politik kan
forbedre situationen. Men at pålægge
sprogundervisning til en elev i grund-
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skolen, der ikke har noget ønske om at
lære det, vil ikke rette op på den faldende interesse for sprog i vores skoler
og vores samfund. Den eneste måde at
skabe meningsfuld forandring er at skabe
positive erfaringer for sprogundervisning,
som er passende og udfordrende for alle
unge. Mange dygtige sproglærere har
iværksat opfindsomme strategier med
henblik herpå, men til dato er strømmen
ikke vendt.
En fremgangsmåde, som har muligheder for effektivt at lære sprog i vores
klasseværelser er CLIL. Denne fremgangsmåde har haft succes i en række
forskellige sammenhænge og bør betragtes som et levedygtigt alternativ til de
eksisterende strategier.
Bevæger sig fremad
CLIL er blevet en populær tilgang til
praktisk sprogindlæring i hele Europa og
længere væk, siden udtrykket blev opfundet i 1994 (Marsh, 1994). Tilgangen vokser
og bliver indlejret i mange unge europæeres skoleliv. Det er derfor nødvendigt,
at mulighederne i den tilgang alvorligt
overvejes i forbindelse med Nordirland,
hvor graden af sprogindlæring fortsætter
med at falde.
Som navnet antyder, har CLIL-metoden
et dobbelt fokus, som gør det muligt for
eleverne at anvende deres sprogfærdigheder til et reelt formål, nemlig at tilegne
sig viden og samtidig øge deres tilegnelse af sproglige færdigheder.
CLIL indeholder en forståelse af sprog-
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tilegnelse, som giver mulighed for en
mere kompleks sammenhæng med den
læring, der finder sted. Vi må overveje
CLIL som det eneste fornuftige middel til at nå den europæiske politiske
målsætning om ”modersmål + 2”. CLIL
er lige velegnet til levering af moderne
fremmedsprog, det regionale sprog i irsk
og engelsk som et andetsprog. Men på
nuværende tidspunkt er den moderne
sprogsektor det område, der kræver det
mest omfattende indgreb.
En integreret tilgang til sprogundervisning kan supplere Nordirlands skolepensum og tilbyde helhedsorienterede
pædagogiske oplevelser for vores unge
mennesker. Ved at flytte fokus fra læring
væk fra sprogets form og hen til kommunikation om indholdet af læringen kan
sproget bringes til live i klasseværelset.
For svage elever er manglende tillid til
sprogkundskaber en af de største hindringer for succes i sprogindlæring.
Dalton-Puffer hævder at ved at fjerne
dette som fokus for læring skabes
mulighed for at bruge sproget i hverdagen. (Dalton-Puffer, 2007). Den følelse
af succes, der opleves af alle elever, der
kan kommunikere på fremmedsproget,
bør ikke ignoreres, da elevernes selvopfattelse og manglende selvtillid (Dweck,
2002) (Morgan & Neil, 2001) kan være
væsentlige hindringer for læring.
Muligheden for at CLIL kan tilgodese
alle elevers læringsbehov kan måske
udfylde det tilsyneladende hul i form
af sprogindlæring på mellemtrinnet. Et
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sprogligt indholdsrigt klasseværelse er et
positivt miljø for elever på alle niveauer.
Men forbedret selvopfattelse og selvtillid
blandt elever med ringe resultater kan
styrke adgangsmuligheder og præstationer ved efterfølgende uddannelse.
Græsrødder styrker CLIL
Den nordirske Sprog-strategi har konstateret et behov for at undersøge potentialet for gennemførelse af CLIL, men sådan
en undersøgelse er ikke blevet iværksat.
Af denne grund er en radikal græsrodsbevægelse det eneste fornuftige middel
til at integrere CLIL. The FLAME (Future
of Languages As a Medium of Education), der drives af en frivillig organisation
baseret i Storbritannien, tilbyder et forum
for lærere til at udveksle ressourcer og
ideer til CLIL-undervisning (Association
for Language Learning, 2013). Denne
samarbejdsbevægelse har potentiale
til at give reflekterende praktikere en
stemme om fremtiden for sprogindlæring og bidrage til en fælles forskningsdagsorden (Coyle, 2007). Muligheden for
at praktiserende lærere kan tilgodese
sprogunderskuddet i Nordirland går gennem åben dialog omkring evidensbaseret
praksis (Hargreaves, 2007).
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Stensballeskolen
i Horsens starter
international klasse
Af Anders Olesen, skoleleder

En forudsætning for, at den internationale udskolingslinje bliver en
succes er, at personale, forældre og elever er vel informerede og
inddraget på forskellig vis, så der er en bred opbakning til linjen.
Ledelsen har en særlig opgave i at sikre dette. Det er også en
forudsætning, at de nødvendige ressourcer er til stede.

Skolen opstiller følgende krav til forudsætninger og ressourcer:
• 1-2 engelsksprogede lærere
• Ekstra personaleressourcer i form af
to-lærerordning i de naturvidenskabelige fag
• opstartsperioden samt til opstart af
hver ny 7. klasse i de tre forsøgsår.
• Ekstra timer til opbygning af teamets
kapacitet, til en særlig interessegruppe
(skal sikre en bredere forankring på
skolen) og til didaktisk udviklingsarbejde

• Timer og indkøb til at geare læringscentret samt vejledere (faglige vejledere/netværk, læsevejledere og
læringsvejledere) til at opbygge kapacitet i form at materiale, metoder, udstyr
osv. De kan understøtte og facilitere
den internationale linje.
• Viden og knowhow til et stærkt naturvidenskabeligt læringsmiljø og et
internationalt engelsksproget miljø.
Eventuelt tilkøb af ekspert- og forskningsbistand til at understøtte kapacitetsopbygningen på skolen.
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• Midler til udveksling og tætte kontakter til læringsnetværk med både lokale
og internationale skoler, uddannelsessteder, virksomheder mv.

Se skoleleder Anders Olesen fortælle
om planerne:
https://vimeo.com/103997441

En risikofaktor er, at der kan opstå ”øer”
på skolen, både i undervisnings- og
læringsmiljøet og i arbejdsmiljøet. For at
undgå en isolering af den internationale
udskolingslinje er det vigtigt, at eleverne
oplever et stærkt sammenhold i og med
den internationale linje og med de øvrige
udskolingsklasser og elever. Det kan ske
gennem projekter, elev-elevaktiviteter,
tværgående valgfag, understøttende
undervisning, motion og bevægelse samt
mulighed for et særligt udskolingsmiljø

Danske forsøg med undervisning på engelsk i udskolingen
- Forsøget med undervisning på engelsk kan alene omfatte 7.-10. klasse.
- Maksimalt 50 % af undervisningen inkl. engelsk kan foregå på engelsk.
- Der skal undervises på dansk i et omfang, så det sikres, at eleverne har tilstrækkelige
forudsætninger for at aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk.
- Eleverne modtager undervisning i de naturvidenskabelige fag i varierende udstrækning på både engelsk og dansk. Undervisningen i de kulturbærende fag skal hovedsageligt finde sted på dansk.
- Godkendelsen gives for tre skoleår med virkning fra skoleåret 2014/2015. Forsøgene
evalueres efter to skoleår.
www.uvm.dk
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Tyrkiet:
Sprog er en social aktivitet,

ikke en akademisk
Tekst og foto: Miray Tugçe Ozer, engelsklærer

Dette er en beskrivelse af en del af vores projekt til at bygge en bro
mellem indholdsorienterede faglærere og sproglærere, der arbejder
inden for rammerne af en privat engelsk-amerikansk kultur-skole.
Skolen, der ligger i hovedstaden Ankara, er på ingen måde
enestående. Eleverne taler et meget gennemsnitligt engelsk.
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Miray Tugçe Ozer er engelsklærer og
leder af sprogafdelingen på Ankara
American Culture College i Tyrkiet

I Tyrkiet har der været uundgåelige problemer ved at undervise i og lære engelsk
som andet sprog. I årtier har det tyrkiske
uddannelsessystem set engelsk som et
centralt emne i læseplanen. Skiftende
forsøg på at undervise i engelsk på et
højt niveau i løbet af et år, først i en alder
af elleve, senere i overbygning og gymnasium, har for det meste været mislykket,
hovedsageligt på grund af inertien af et
rodfæstet traditionelt undervisningssystem, dårlige læreruddannelsesfaciliteter og faktabaserede prøver. Derfor er
de fleste af de studerende, der kommer
på universitetet endnu ikke i stand til at
studere effektivt på et fremmed sprog.
Ikke desto mindre er et ”tosproget” program et stort markedsføringsfokus for
private institutioner, og forberedende
skoler inden for fremmedsprog forventes
at gøre det arbejde, gymnasier ikke var i
stand til at gøre.

Det er her, indhold- og sprogintegreret
læring (CLIL) kan spille en rolle, forudsat
at vores skole anerkender problemerne.
CLIL er opstået som en samlebetegnelse,
der dækker både at lære et sprog gennem et indholdsbaseret fag og lære et
indholdsbaseret fag via undervisning på
et fremmedsprog.
På Amerikansk Kultur College Ankara
har Afdelingen for Lærerudvikling påtaget sig opgaven at give faglærere med
de nødvendige værktøjer til løbende at
give sprogstøtte til studerende, der ikke
er i stand til at få maksimalt udbytte af at
studere med engelske læremidler. Vores
skoles læringscenter har organiseret CLIL
kurser og seminarprogrammer i august i år.
Vores kursustilbud i CLIL henvender
sig til lærere, der underviser i eller har til
hensigt at undervise i deres fag (bortset
fra engelsk - for eksempel historie, geografi etc.) med engelske medier.
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De fleste af de
studerende,
der kommer på
universitetet er
endnu ikke i stand til
at studere effektivt
på et fremmed
sprog.
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Vi fokuserer på:
Sprog i klasseværelset, strategier til at
integrere indhold og sprog og udvikling
af kommunikativ kompetence. Vi arbejder
med skriftlige, lydlige og visuelle tekster,
udvikling af fagspecifikt sprog og støtte
til de studerendes læringsprocesser. Der
er muligheder for lærere for at deltage
i prøve-undervisning med feedback på
deres eget fag.
Hvem har deltaget i dette kursus?
Grundskole- og gymnasielærere, der
underviser eller har til hensigt at undervise i deres fag (bortset fra engelsk – for
eksempel historie, videnskab, geografi,
matematik etc.) ved hjælp af engelsk.
Lærere med et niveau i engelsk svarende
til den fælles europæiske referenceramme
for sprog (CEFR) niveau B2 eller derover.
(Se referencerammen side 105)
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CLIL kurset har øget lærernes bevidsthed om
tilgange og metoder til indhold- og sprogintegreret
undervisning.

Ved afslutningen af kurset
var alle lærere enige om:
At CLIL kurset har øget deres bevidsthed
om tilgange og metoder til indhold- og
sprogintegreret undervisning og har også
givet dem en mulighed for at diskutere og
vurdere udviklingen i indhold- og sprog-

integreret læring og undervisning, der er
relevant for deres egen undervisningssituation.
De har mere selvtillid og evne til at
bruge engelsk til både professionelle og
personlige formål.
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Sådan understøtter
vi tosproget
undervisning
i Tyskland
Af Axel Braun, seminarielærer

Inden fremlæggelsen af vores nye Leonardo-projekt (2013-2015)
vil jeg gerne give en kort oversigt over udviklingen af tosproget
undervisning i erhvervsuddannelsessektoren af skoler i BadenWürttemberg, Tyskland.

Hvorfor er tosproget undervisning blevet
så populært på erhvervsskoler i BadenWürttemberg?
Ifølge forskellige undersøgelser har
studerende i tosprogede klasser uanset
køn, alder og herkomst tendens til at nå
en højere grad i alle kompetencer, fordi
tosproget undervisning skaber mere og
dybere kontakt med fremmedsproget
end klassisk sprogundervisning. Tosproget undervisning står ikke for yderligere
kurser i fremmedsprog, men for at under-

vise i ikke-sprogfagene via et fremmedsprog (CLIL).
Høj fejltolerance
De studerendes modersmål er langt fra
at være forbudt og spiller også en rolle
i tosproget undervisning. Alle relevante
læringsstrategier og -teknikker praktiseres i klassen til at bygge bro mellem det
til tider forholdsvis komplekse emne og
de studerendes mere eller mindre mangelfulde sproglige kompetencer. Gode
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Axel Braun er seminarielærer og underviser
i fransk og engelsk på Karlsruhe Institut for
Didaktik og læreruddannelse (fagskoler).
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undervisningsmetoder, der giver mulighed for en vis grad af ”redundans”, ”stilladsering” (f.eks. ved at levere lister over
relevante sprogværktøjer ), ”code switching ” (at bruge de studerendes modersmål, når det er nødvendigt) og en relativ
høj tolerance vedrørende studerendes
fejl i fremmedsprog er nødvendige for at
gøre dette til en succesfuld oplevelse for
både elever og lærere.
Således kan tosproget undervisning
være et plus for de studerende og et
værdifuldt bidrag til den accelererende
globaliseringsproces. Som den franske
forfatter Racine sagde: ”Det er bedre at
lave et par fejl, når man taler, end at være
helt tavs.”
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Mens engelsk synes at være fremherskende i erhvervsskolerne med hensyn
til tosproget undervisning, kan eleverne
i almene gymnasier normalt vælge mellem institutioner, der tilbyder engelsk og
fransk i forskellige fag som historie, geografi, biologi eller kemi, for blot at nævne
de vigtigste tosprogede kombinationer.

Der vil være en stadig
stigende efterspørgsel
efter faglig engelskundervisning i den
nærmeste fremtid.

Hvordan har tosproget undervisning
udviklet sig i erhvervsuddannelser?
Efter at have skabt, testet og finjusteret tosprogede moduler på engelsk for
fagene handels- og generel økonomi
samt for historie og politik både på Karlsruhe Institut for Didaktik og læreruddannelse (fagskoler) og i forskellige typer
af erhvervsskoler etablerede regionen
Baden-Württemberg tosproget undervisning i to nye kurser kaldet ”Globale
Studier ” og ”International Ledelse”, sidstnævnte fører til en eksamen på A-niveau
på handelsgymnasier.
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På erhvervsskoler fokuserer ”Globale
Studier” på interkulturelle spørgsmål og
mangfoldighed i almindelighed og sigter
på at udvikle respekt for forskellige kulturer (”kulturelle færdigheder”), og en vis
grad af bevidsthed som en forudsætning
for interkulturel forståelse for at undgå
potentielle ”kulturchok”. Dette er nødvendigt i dagens globaliserede verden for at
interagere succesfuldt med mennesker
fra forskellige baggrunde og oprindelser.
Kurset lægger særlig vægt på mundtlig
interaktion, debat, rollespil og præsentationsteknik. I mange tilfælde får de studerende en chance for at rejse til udlandet
i praktik i udenlandske virksomheder, for
således at skaffe sig værdifulde førstehåndserfaringer og opbygge personlige
relationer og venskaber. De studerende
kan vælge at tage en mundtlig eksamen,
som dels er på engelsk og dels på tysk.
I ”International Ledelse” undervises de
studerendes i deres linjefag – dvs. handel, generel økonomi og regnskab – både
på tysk og engelsk og de studerende
forbereder sig til en succesrig fremtid på
globaliserede internationale markeder.
Den afsluttende skriftlige eller mundtlige
eksamen er delvist på engelsk og tysk.
Dette kursus erstatter ikke engelsk som
et særskilt sprogfag og det handelsmæssige indhold betyder meget mere end
sproglig kompetence. Dette er grunden
til, at sproglige fejl ikke tæller.
Lærere der underviser på dette kursus
skal være handelsundervisere. Nogle af
dem er også engelsklærere, og andre
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valgte at tage en valgfri tosproget uddannelse som skitseret nedenfor.
Sproglig efteruddannelse af lærere
For at imødekomme det voksende behov
for CLIL lærere iværksatte Karlsruhe
Institut for Didaktik og læreruddannelse
(fagskoler) en valgfri Tosproget Eksamen i
2011/12 for lærere, der underviste i mindst
ét ikke-sprogfag. Kursister, der vælger
dette kursus behøver ikke nødvendigvis
at være engelsklærere, men skal have
opnået en sprogfærdighed svarende til C1
i den fælles europæiske referenceramme
(Se side 105). Dette valgfrie kursus kræver
at studerende tager yderligere 25 timer
i didaktik for tosproget undervisning,
foruden praktik og erfaring med undervisning i tosprogede klasser samt en afsluttende eksamen i et tosproget emne.
Lærerudveksling
Karlsruhe Institute for Didaktik og læreruddannelse (fagskoler) ansøgte med
succes om et Leonardo da Vinci udvekslingsprojekt sidste år, kaldet ”KvalitetsUdvikling af tosproget undervisning
(CLIL)”, som vil blive forvaltet af vores
engelske undervisere Ute Termath, Bernd
Morlock og prof. Rudolf Jansen.
Dette Leonardoprojekt vil understøtte
25 udvekslinger inden for videregående
uddannelse i tosproget undervisning
(CLIL) for læreruddannere, lærere og
lærerstuderende mellem juni 2013 og maj
2015, herunder erhvervspraktikordninger
og studiebesøg hos partnerinstitutioner i
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Det er bedre at lave
et par fejl, når man
taler, end at være helt
tavs.

Nordirland. Vi samarbejder med St. Mary’s
University College i Belfast, en velkendt
institution for didaktik, læreruddannelse
og efteruddannelse, og Northern Regional
College i Ballymena, en berømt teknisk
uddannelsesinstitution.
Kurser i fag og didaktik
Vores vigtigste mål er at give lærerstuderende og læreruddannere mulighed
for at tilbringe en eller to uger i virksomheder og skoler for at følge undervisningen i ikke-sprogfag, at blive fortrolig
med tosprogede materialer og at tage
del i didaktiske collegekurser. Bortset
fra dette formodes deltagerne at udvikle
både personlige og faglige kontakter
med nordirske partnere for til stadighed
at opgradere deres fag-og sprogkundskaber, eftersom de hjemme skal undervise
erhvervsfaglige klasser med det formål
at gøre deres elever opmærksomme på
vigtigheden af sprogkundskaber i deres
virksomheder.
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De studerendes
modersmål er langt
fra at være forbudt og
spiller også en rolle i
tosproget undervisning.

Efterspørgsel efter
tosprogede medarbejdere
For at imødekomme den stigende
efterspørgsel efter sprogkundskaber
i erhvervslivet og handel ønsker vores
institution at styrke og fremme vores
valgfri tosprogsuddannelse, der startede
for tre år siden, takket være dette Leonardo Project.
Denne valgfri tosprogsuddannelse
udgør et vigtigt supplement til vores
generelle program, der kvalificerer lærerstuderende, da den direkte svarer til den
aktuelle udvikling i de tyske erhvervsskoler. Ifølge en analyse fra ”Enquête
Kommissionen” i det Baden-Württemberg regionale parlament, vil der være en
stadig stigende efterspørgsel efter faglig
engelskundervisning i den nærmeste
fremtid. Dette er grunden til, at både
vores lærerstuderende og deres undervisere har brug for praktisk indsigt i den
aktuelle situation og udvikling af virk-

88

somheder i engelsktalende lande.
Desuden kan det bekræftes, at erhvervelsen af denne valgfrie tosprogsuddannelse forstærket af praktiske erfaringer
takket være en Leonardo-mobilitet helt
sikkert vil øge kompetencerne hos vores
kommende lærere samt deres muligheder på arbejdsmarkedet, hvilket er ved at
få stigende betydning, da jobsituationen
for kommende lærere vil blive dramatisk
forværret i de kommende år.
For første gang nogensinde vil denne
valgfrie uddannelse blive skitseret i
detaljer takket være ECVET-systemet
(Det Europæiske meritoverførselssystem
for erhvervsuddannelser, dokumenteret
af Europass). Disse to europæiske programmer er endnu ikke blevet brugt til
pædagogikum i Tyskland. Eftersom vores
valgfri tosprogsuddannelse kun tages
af et begrænset antal lærerstuderende
udgør denne foranstaltning et første
skridt hen imod en internationalisering af
tysk læreruddannelse.
Iværksættere i skolen
En anden grund til vores Leonardo mobilitetsprogram er målet om at styrke og
udbygge forbindelserne mellem vores
institution og St. Marys College. Som et
fælles mål vi blev enige om ”Entrepreneurial Education”, en innovativ proces, der
sigter på at skabe og fremme initiativ og
en vis grad af iværksætterånd i skolen.
Dette koncept vil også blive overført til
læreruddannelsen og videreuddannelsen.
På denne måde vil lærere og undervisere
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blive forpligtet på at udvikle en ny vision
af uddannelsessektoren, der repræsenterer en serviceindustri, som kan
reagere på de aktuelle behov i uddannelse og undervisning. Denne holdning
til ”beskæftigelsesegnethed” vil give de
studerende mulighed for at tilpasse sig
det europæiske og globale arbejdsmarked. Begge institutioner vil udvikle et tilsvarende uddannelsesmodul på engelsk,
som vil blive indført i læreruddannelsen
fra 2015 og gjort tilgængelig for læreruddannelser i hele Europa.

Kilder/links
Baden-Württemberg Study Guide:
www.bw-studyguide.de/home/state/education/page.html
Globale Studier: www2.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/39953/
Tosproget undervisning: Morlock, Bernd, Tosproget undervisning, Årbog 2011, Berufliches Seminar Karlsruhe, pp 82-83, http://kortlink.dk/seminar-karlsruhe/e7tz
Prof. Jansen, Rudolf , rapport om Kvalitet Udvikling af tosproget undervisning ( CLIL),
Årbog 2013 Berufliches Seminar Karlsruhe, http://kortlink.dk/seminar-karlsruhe/e7u2
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Sådan gennemføres CLIL

i de polske
skoler
Af Marcin Hosciłowicz, International koordinator
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Marcin Hosciłowicz er Ph.D. i sprog,
engelsklærer og international koordinator i
Suwałki, Polen

Populariteten af CLIL og
tosproget undervisning og
læring har været stigende i
Polen i de seneste år. Antallet
af kurser og skoler, der tilbyder
disse typer af faglig læring
sammen med udviklende
sproglige færdigheder er
steget dramatisk siden Polen
blev medlem af EU. Sproglig
bevidsthed og motivation
for at lære synes at blive
en af nøglerne til succes på
arbejdsmarkedet i Europa.

I Polen er undervisning i et fremmedsprog sammen med ikke-sproglige fag
gennemført på forskellige måder:
Engelskundervisning:
De læremidler, der bruges til at udvikle
færdigheder i engelsk indeholder indhold,
der er relateret til læseplanerne i de
”timeløse” emner. Disse emner omfatter
områder som: Hjem og familie, personlige
oplysninger, sundhed og lægebehandling,
miljøspørgsmål, sport og fitness, medier
og teknologi, kultur mm. Undervisningsmaterialet indeholder indhold, som kan
læres enten i engelskundervisning eller
ikke-sproglige lektioner som fx geografi
eller biologi. Flere og flere forlag tilbyder
engelske lærebøger med såkaldte CLIL
sektioner, hvor man kan finde interessante artikler, essays eller præsentationer, der refererer til emner i ikke-sproglige fag.
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På erhvervsskoler er
studerende forpligtet
til at tage engelsk
relateret til deres
fagområde ved siden
af den regulære
engelskundervisning.

Engelsk til særlige formål:
På erhvervsskoler er studerende forpligtet til at tage engelsk relateret til deres
fagområde ved siden af den regulære
engelskundervisning. Denne type af
engelsk afhænger af hvilken erhvervsuddannelse, de tager. Disse lektioner kan
variere fra engelsk for IT over engelsk for
turisme til engelsk for tømrere. Antallet af særlige engelsktimer afhænger
af typen af uddannelse og varierer fra 1
til 2 pr. uge i et tre-årigt forløb. Kurset
afsluttes med den endelige eksamen.
Selv om dette kursus er en form for CLIL
er det en reel udfordring for engelsklærere, som skal forberede hver lektion ved
at kombinere relevant indhold og sprog.
Problemet opstår, når engelsklærerne
skal undervise i et indhold, som de ikke er
bekendt med. Det kræver en masse samarbejde med en ikke-sproglig faglærer
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eller selvstudie, hvilket er tidskrævende,
og den opnåede viden kan ikke være af
høj kvalitet.
Deltagelse i europæiske projekter
Programmer som Comenius, Youth in
Action, eTwinning og i øjeblikket Erasmus + er meget populære blandt skoler i
Polen. Lærerne er meget aktive og villige
til at deltage i international iværksætteri.
Polen er et af de førende lande i eTwinning-programmet. Projekterne inden for
dette program skal indeholde CLIL og
samarbejde mellem engelsklærere og
ikke-sproglige faglærere. Naturligvis kan
der være lærere, hvis niveau i engelsk er
tilstrækkeligt til at deltage i disse projekter og som ikke har brug for sproglig bistand, men de kan have svært ved
effektivt at øve sprogkundskaber med
deres elever, da de ikke er professionelle i
fremmedsprogsundervisning.
Tosprogede skoler
Tosprogede skoler synes at være de
mest effektive og bevidste om ideen
med CLIL, som er en del af rammerne for
deres undervisning. Disse skoler arbejder
med deres egne studieplaner og programmer. Populariteten af disse skoler er
stigende, da de har prestige og opfattes
som trendy og bogstaveligt talt mest
effektive. Antallet af tosprogede skoler
i Polen når op omkring 170 med engelsk,
fransk eller tysk.
For at blive kaldt tosproget skal en
skole tilbyde undervisning i mindst to
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fag gennem et fremmed sprog. De mest
populære emner, afhængig af målsproget,
er matematik, fysik, geografi, historie, biologi og kemi og sjældnere samfundsfag,
musik, idræt, teknik og computer (IKT)
undervisning. Geografi synes at være særlig populært som et CLIL-fag blandt alle
sprog. En årsag til dette siges at være den
globale dimension af emnerne. En anden
er, at det indebærer en fokusering på konkrete ”her og nu” problemer.
Antallet af mulige skolefag er ofte
begrænset, da der er mangel på specialiserede lærere, hvis fremmedsprogskompetencer er høje nok til at påtage sig en
sådan opgave. Hvad der ikke kan undervises tosproget omfatter polsk sprog og
et andet fremmedsprog, hvilket ikke er
overraskende, men også polsk geografi
og historie, hvilket er mærkeligt. Problemet er at læseplanerne for geografi
og historie ofte integrerer et bredere og
mere internationalt blik med det nationale. På den måde lyder det inkonsekvent
at man i undervisningen undgår at tale
om Polen på et fremmedsprog.
Der er fire læseplansmodeller for
tosproget undervisning i Polen, som
er yderligere opdelt i underkategorier
afhængig af den vedtagne pædagogiske
tilgang.
Model A,
omfattende engelsksproglig instruktion
Lærer-baseret undervisning med brug af
opgaver, som kræver de studerendes pareller gruppearbejde.
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For at blive kaldt
tosproget skal
en skole tilbyde
undervisning i
mindst to fag
gennem et fremmed
sprog.

I de klasser er det primært engelsk,
som bruges til undervisning og læring.
Polsk bruges kun til oversættelse af gloser og et kort resumé af læringsbegreber.
Model B,
delvis engelsksproglig instruktion
Skift mellem engelsk og polsk: Mest
lærer-baseret undervisning med begrænset brug af opgaver, der kræver de studerendes par- eller gruppearbejde.
Engelsk og polsk anvendes til undervisning og læring. 50 % af tiden går med
anvendelse af hvert sprog.
Model C,
begrænset engelsksproglig instruktion
Sprogskift mellem engelsk og polsk:
Mest lærer-baseret undervisning med
begrænset brug af opgaver, som kræver
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studerendes par- eller gruppearbejde.
Både engelsk og polsk bruges til
undervisning og læring. Fra 10 % til 50 %
af tiden er afsat til brug af engelsk sprog;
sprogskift anvendes til forskellige funktioner under processen med undervisning
og læring.

Populariteten af
tosprogede skoler er
stigende, da de har
prestige og opfattes
som trendy og
bogstaveligt talt mest
effektive.

Model D,
specifik engelsksproglig instruktion
Varierende teknikker giver ikke mulighed
for at vælge en enkelt undervisningstilgang.
Både engelsk og polsk anvendes til undervisning og læring. Der er kun afsat begrænset mængde tid til brugen af engelsk.
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Konklusion
I det polske uddannelsessystem er der
opmærksomhed på tanken om at udvikle
CLIL. Behovet for at lære et fremmedsprog synes at være et af de væsentlige
politiske spørgsmål for den polske regering. Sprogundervisning er obligatorisk
fra en meget tidlig alder, startende fra
børnehaveklassen. Mange engelsklærere
er godt rustet til jobbet. Men gennemførelsen af CLIL i alle faser af skolesystemet kræver uddannelse af det pædagogiske personale.
For at undervise i andre fag end sprog
skal lærerne have certificeret sproglige
kompetencer i engelsk på B1-niveau (se
referencerammen side 105). Desværre
er antallet af lærere med disse kvalifikationer ikke tilstrækkeligt til at opfylde
uddannelsessystemets behov. Desuden
er undervisningsmaterialerne for få. Det
er lærernes opgave at forberede materialer af høj kvalitet, som vil opfylde kravene
i læseplanerne.
Den perfekte løsning til den stigende
popularitet af CLIL i Polen er at gennemføre det nationale program, der vil
opfylde forventningerne hos både de
lærere og studerende, der er begejstrede
for idéen om CLIL.
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CLIL i Rumænien
er for etniske
minoriteter
Af Cristina Bancescu, engelsklærer

I Rumænien kom udtrykket CLIL i brug omkring år 2000 og har
intet præcist modstykke på rumænsk. I almindelighed anvendes
udtrykket CLIL som det er.
Der er ikke meget litteratur på rumænsk om emnet CLIL, og
den mest almindelige betegnelse for denne type undervisning
er ”tosproget undervisning” (Învatamânt bilingv), som henviser
til brugen af det rumænske sprog og et fremmedsprog som
undervisningssprog på en uddannelsesinstitution.
Bortset fra ”tosproget undervisning” anvendes en anden term til
at henvise til CLIL, nemlig ”uddannelse for etniske minoriteter”
(Învatamânt pentru minoritati etnice), der udbydes af bestemte
skoler eller i særlige sektioner i skoler.

Tosproget undervisning
1. CLIL undervisning som en del af den
almindelige undervisning
Som regel kaldes skoler, der formidler
tosproget undervisning for tosprogede
skoler. Tosproget undervisning er med-

taget i det nationale uddannelsessystem og fokuserer primært på fremme af
engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk og
portugisisk.
Tosprogede skoler er gymnasier, herunder 9.-12. årgang(dvs. elever i alderen
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Cristina Bancescu er engelsklærer i Siret,
en lille by i det nordøstlige Rumænien. Hun
underviser 16 årige og er leder af sprogafdelingen på skolen samt ansvarlig for
internationale projekter som Comenius og
Erasmus+.
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15 til 18/19). De fleste af disse skoler er
understøttet af de kulturelle centre og
diplomatiske missioner fra lande, der er
forbundet med det pågældende sprogområde. Eleverne optages på tosprogede
skoler på baggrund af sprogtest.
I almindelighed har de studerende på alle
årgange (9.-12.) 4 timer om ugen dedikeret til det pågældende moderne sprog.
Hertil kommer en time om ugen, der
også hvert år er allokeret til at studere
geografien for det pågældende sproglige område (på 9. årgang), historien om
det tilsvarende sproglige område (på
10. årgang) og ”specifikke elementer af
kultur og civilisation” i det pågældende
sproglige område (på 11. og 12. årgang).
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Undervisningen i fagligt indhold ved
hjælp af et fremmedsprog kan overstige
det antal timer, der er angivet ovenfor.
Nogle tosprogede gymnasier tilbyder
lignende undervisning i fag som biologi,
matematik, fysik og kemi.
Elever, der afslutter tosprogede gymnasier kan tage en ”særlig studentereksamen” (dvs. gå til eksamen i det moderne
sprog, de har anvendt i et fag, de har lært
på det respektive moderne sprog). De,
der består, modtager et særligt certifikat,
der anerkender deres sproglige kompetence og giver dem mulighed for at tilmelde sig et universitet i udlandet uden
at skulle bestå sprogprøver i værtslandet.
2. Kvalifikationer og speciel uddannelse
af lærere, der er involveret i CLIL
Lærere, der er involveret i tosproget
undervisning er i langt de fleste tilfælde
kvalificeret til at undervise i fremmedsprog i det almindelige uddannelsessystem og har på tilfredsstillende måde
fuldført praktiske træningsmoduler relateret til geografi, historie, civilisation og
kultur i det pågældende sprogområde.
De kan dog også have fremmedsproget
som modersmål.
Efteruddannelse leveres normalt af specialiserede uddannelsescentre.
Lærere, der har specialiseret sig i andre
fag kan også deltage i sprogkurser. Disse
kurser er normalt organiseret i lande, hvor
det pågældende sprog er et officielt sprog.
Tosprogede skoler kan også modtage
støtte fra lærere, der er fra det land, hvor
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Eleverne optages på
tosprogede skoler
på baggrund af
sprogtest.

et bestemt sprog er et officielt sprog,
og der undervise i det i en begrænset
periode sammen med andre fag, men på
nuværende tidspunkt er dette sjældent
tilfældet.
Uddannelse for etniske minoriteter
Skolegang i et etnisk mindretalssprog er
primært beregnet til elever fra det pågældende mindretal, men er også åben for
alle, der ønsker at modtage denne type
uddannelse. Skolerne fra regioner med
en eller flere etniske minoriteter tilbydes
modersmålsundervisning for armenske,
bulgarske, græske, italienske, polske,
Roma, russiske, tjekkiske, kroatiske,
tyske, ungarske, serbiske, slovakiske,
tartar-tyrkiske og ukrainske mindretal.
I Rumænien er uddannelse for mindretallene tilgængelig på alle niveauer, fra førskoleundervisning til videregående uddannelse og er dækket af offentlige midler.
Skoler, der udbyder uddannelse for
etniske minoriteter kan enten dække hele
pensum på et mindretalssprog (undtagen
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Skolegang i et etnisk
mindretalssprog er
åben for alle, der ønsker
at modtage denne type
uddannelse.

emner af rumænsk historie, geografi og
sprog), blot nogle enkelte emner eller kun
studiet af mindretallets sprog og historie
og traditioner i det pågældende mindretal.
For at kunne optages på skoler for
etniske minoriteter, skal eleverne tage en
eksamen for at bevise, at de har kendskab til det sprog, der anvendes af deres
eget særlige mindretal.
Elever på de gymnasiale uddannelser,
der har studeret på et mindretalssprog er
normalt nødt til at bestå en sluteksamen
i det pågældende sprog.
Kvalificerede lærere, der normalt tilhører en etnisk minoritet og er specielt
uddannet i de gymnasiale institutioner
(til at arbejde på førskoleniveau og mellemtrinsniveauer), eller på højere læreanstalter har ret til at undervise på den
etniske minoritets sprog.
CLIL som valgfag
I Rumænien kan CLIL også være anvendt
i form af valgfag/kurser som en del af
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skolens pædagogiske tilbud. Et valgfrit
emne/kursus er et fag, der ikke er omfattet af læseplanen for en bestemt profil og
specialisering.
Lærere, der ønsker at undervise i et
valgfrit kursus er nødt til at designe en
læseplan for kurset, som skal godkendes af de amtslige inspektorater. Efter
deres godkendelse præsenteres hver
klasse i overbygningen for et profil-specifikt uddannelsestilbud, herunder alle de
godkendte kurser, hvoraf elever og deres
forældre kan vælge dem, de ønsker at
studere i det næste skoleår.
Antallet af valgfrie kurser i løbet af et
skoleår kan ikke overstige et maksimum
bestemt af studieår og klasse-profil/specialisering.
På grundskoleniveau er valgfrie kurser
med CLIL også muligt, men meget sjældne.
Valgfrie kurser kan vare et eller to skoleår, og kan tildeles en eller to timer om
ugen, afhængigt af antallet af timer, der
tildeles læreren, der har designet kurset.
Lærere, der underviser på valgfrie
CLIL-kurser er normalt sproglærere, men
kan også være faglærere, der har dobbelt
specialisering (i både et emne og et fremmedsprog), eller i det mindste nogle sprogkundskaber og en masse engagement.
Generelt kombinerer valgfrie CLIL-kurser engelsk (men eventuelt andre
moderne sprog) og emner som geografi,
historie, kunst, matematik, biologi, kemi
eller elementer fra to eller flere discipliner.
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Slovakiet:
CLIL-undervisning
motiverer eleverne

Af Eva Farkasova, psykolog

Ifølge de statslige pædagogiske planer i Slovakiet skal der undervises i 1. fremmedsprog fra 3. klasse i grundskolen (dvs. elever i 8 års
alderen). Men det er tilladt at indføre fremmedsprog så tidligt som i
1. klasse - hvis betingelserne på skolen er gunstige.

En eksperimentel undersøgelse af den
didaktiske effektivitet af CLIL-metoden i
grundskolen blev foretaget i 12 grundskoler i hele Slovakiet i 2008-2012.
CLIL-metoden anses ikke som traditionel
undervisning i fremmedsprog, hvorfor
der blev defineret nogle forudsætninger:
- CLIL praksis kunne anvendes i 5-50 %
af en lektion

- CLIL undervisning kan gives 1-3 gange
om måneden
- 1-3 fag i en klasse kan blive undervist
med denne metode
- Valg af fag var frivillig – naturfag, matematik, geografi, idræt, kunst, ...
- Der kunne undervises i engelsk eller
tysk
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Eva Farkasova er psykolog på Forskningsinstituttet for børnepsykologi og Pathopsychology i Slovakiet. Hun arbejder med
CLIL i fremmedsprogsundervisningen og
er ansvarlig for projektets psykologiske
aspekter.
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Kurser og psykologiske prøver
Eftersom CLIL-metoden først for nylig
blev indført, blev lærerne forsynet med
kurser, foredrag, workshops, seminarer;
de kunne se og diskutere ”eksemplarisk
CLIL undervisning”, der arrangeredes i
nogle skoler; de kan udveksle deres erfaringer og ”god praksis” eksempler.
Fremgangen i eksperimentelle klasser
(1.-4. klasser) blev fulgt op ved hjælp af
psykologiske tests - verbale og nonverbale, didaktiske prøver i et målsprog,
spørgeskemaer til elever – motivationsniveau, klasserelationer og -atmosfære,
elevernes syn på CLIL lektioner og spør-
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geskemaer til lærere - deres erfaringer,
fordele/ulemper. Alle disse elementer
blev sammenlignet med resultater i kontrolklasser (uden CLIL, bare fremmedsprogslektioner).
Nogle resultater – elever:
Psykologiske tests:
Elever i CLIL klasser fik gennemsnitlige
resultater (i forhold til normerne) i verbale og nonverbale tests, dvs. de er ikke
specielt udpeget til denne type uddannelse.
Didaktiske tests:
”CLIL” eleverne fik statistisk bedre præstationer i sprogfærdighederne at lytte,
læse og skrive (i hver klasse); og i ordforråd (i 4. klasse) end ”ikke-CLIL” elever.
Spørgeskemaer:
- Mere konkurrenceevne; mindre tilfredshed og besvær – i sammenligning
med 2. og 4. årgange
- Naturfagslektioner med CLIL – mere
interessante og motiverende end
matematiktimerne.
Lærerne gav udtryk for:
- Undervisningen vakte mere interesse
og elevaktivitet, mere sjov. Eleverne
er bedre til at forstå og tale fremmedsprog, de opdager sammenhænge i
forskellige omgivelser
- Lærere kan bruge tværfaglighed mere
effektivt
- Lektionerne er krævende med hensyn
til lærernes forberedelse og erfaring.
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”CLIL” eleverne fik
statistisk bedre
præstationer i
sprogfærdighederne
end ”ikke-CLIL” elever.

Lærerne udtrykte behov for:
- Flere og mere didaktiske undervisningsmaterialer og -udstyr
- Vejledning i at udarbejde hensigtsmæssige metodiske materialer (f.eks. udvælgelse af kommunikations-midler)
- Mere viden om hvordan man skal
håndtere elever med særlige undervisningsbehov, nyligt tilkomne elever (fx
i 4. klasse, uden tidligere erfaring med
CLIL, dvs. med lavere resultater) osv. –
dvs. hvordan man forbereder undervisningsdifferentiering til timerne.
Projektet forsætter i udskolingen på
5.-9. årgange og deltagende skoler får
støtte og bistand fremadrettet. Resultaterne vil blive fulgt, bearbejdet og præsenteret kontinuerligt.
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Frankrig:

Pilotprojekt
spreder CLILerfaringerne
Af Jean-Noël Breney, Vejleder og seminarielærer
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Jean-Noël Breney er pædagogisk konsulent
i Ardéche, Frankrig

Status for undervisning med CLIL
CLIL undervisning er et pilotprojekt i Ardèche, et landligt område
af Grenoble-akademiet. Det er indført fra år 2012 i én folkeskole,
Alissas og fremmedsproget er engelsk.

CLIL-undervisningen udbydes på 4. og 5.
årgang. Der er ingen adgangskriterier og
undervisningen er åben for alle elever.
Der er ingen klar prioritering af hvilke
fag, der involveres i CLIL undervisningen.
Målet er at finde ud af alle de fag, hvor
niveauet for fremmedsproget er relevant
i forhold til indholdet af den nationale
læseplan.
Her er nogle fag og emner, hvor CLIL har
været anvendt:

- Matematik: mental matematik, grundlæggende matematikområder (addition,
subtraktion, multiplikation, division),
store tal
- Geometri: polygoner, parallelle og vinkelrette linjer
- Geografi: Her har man arbejdet med
nogle af verdens problemer såsom
klima, befolkning, kontinenter og oceaner
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Mindst 1,5 time om
dagen er anvendt til
CLIL lektioner.

Officiel undervisningstid
Der er ingen mindstemål af tid. Men vi
har observeret, at mindst 1,5 time om
dagen er anvendt til CLIL lektioner,
hvilket vil sige en andel på 25 % af den
daglige skoletid.
Lærere
En mundtlig prøve blev gennemført sidste år for at vurdere lærernes evne til at
undervise i læseplanens fag på engelsk.
Den udvalgte lærer har brugt det foregående år i en tværfaglig skole i Utah, USA.
Evaluering
Hvad angår fremmedsproget, er det
baseret på den fælles Europæiske referenceramme for sprog (se næste side).
Evalueringen af eleverne vurderer dygtighed i kriterier fra A1-niveau til A2-niveau
i at læse, tale, skrive og lytte. Da A2 er 7.
årgangs mål i det franske uddannelsessystem, er nogle af de krævede færdigheder allerede opnået i dette CLIL pilotprojekt, især i at tale og lytte. Med hensyn til
læseplanens faglige indhold foregår den
traditionelle evaluering på modersmålet.
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Læreruddannelse
Dette er et centralt spørgsmål, da lærere
kræver en særlig støtte. En rådgiver med
ansvar for at styrke fremmedsprogsundervisningen er knyttet til projektet. Et
kursus har været afholdt i begyndelsen af
projektet.
Første vurdering ifølge forskellige synspunkter efter 6 måneders erfaringer:
Forældres synspunkter: En meningsmåling viser, at det store flertal nu har taget
projektet til sig. Et midtvejsmøde gav
fremragende tilbagemeldinger.
Børns synspunkter: De er optaget og
interesseret i fagene. De nyder at bruge
IKT-værktøjer og det meste af tiden
glemmer de brugen af fremmedsproget
for at fokusere på selve indholdet.
Læreres synspunkter: En masse arbejde.
Lærerne mangler kurser og tid til at udarbejde nye undervisningsmaterialer.
Vejlederens synspunkt: Skolens aktører
er virkelig motiveret. Nogle af de mest
relevante CLIL materialer til uerfarne
CLIL-lærere bliver udsendt til alle grundskolelærere. Der er behov for at tilpasse
CLIL-undervisning til andre projekter og
at CLIL bliver officielt optaget som en del
af den nationale læseplan.

VIA University College
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Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering
Denne referenceramme opdeler elever i tre hovedgrupper, der kan inddeles i seks
niveauer og beskriver, hvad en elev formodes at være i stand til at gøre med hensyn til
at læse, lytte, tale og skrive på hvert niveau. http://kortlink.dk/eu2x

Basissprogbruger

Selvstændig
sprogbruger

Kompetent
sprogbruger

A1

Kan forstå og anvende velkendte dagligdags udtryk og meget elementære udtryk med
henblik på tilfredsstillelse af konkrete behov.
Kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer,
såsom hvor han/hun bor, folk han/hun kender, og ting som han/hun er i besiddelse af.
Kan indgå i en enkel samtale forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er
indstillet på at hjælpe.

A2

Kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold af umiddelbar
betydning (f.eks. meget basale informationer om personlige og familiære forhold, indkøb,
lokal geografi, beskæftigelse).
Kan kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver en enkel og
direkte udveksling af information om velkendte og rutineprægede forhold.
Kan med enkle udtryk beskrive sider af sin baggrund, sit nærmiljø samt udtrykke sine umiddelbare behov.

B1

Kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte emner, man
regelmæssigt støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter osv.
Kan klare de fleste af de situationer, som normalt opstår under rejser i områder,
hvor sproget tales.
Kan producere en ukompliceret, sammenhængende tekst om dagligdags emner
og emner af personlig interesse.
Kan beskrive oplevelser og begivenheder, drømme, håb og ambitioner
samt kort begrunde og forklare holdninger og planer.

B2

Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner,
herunder faglige diskussioner inden for et for ham/hende kendt fagområde.
Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen af parterne.
Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner samt forklare et synspunkt
om et aktuelt emne ved at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder.

C1

Kan forstå en bred vifte af krævende, længere tekster, og kan opfatte underforstået betydning.
Kan udtrykke sig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter et udtryk.
Kan anvende sproget fleksibelt og virkningsfuldt til sociale, uddannelsesmæssige
og faglige formål.
Kan producere en klar, velstruktureret og detaljeret tekst om komplekse emner, herunder
udvise kontrol over brugen af strukturelle mønstre, forbindere og sammenhængsskabende
sproglige midler.

C2

Kan uden besvær forstå stort set alt, hvad han/hun hører eller læser.
Kan opsummere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder og gengive argumenter
og redegørelser på en sammenhængende måde.
Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist, herunder skelne mellem finere
betydningsnuancer selv i mere komplekse situationer.
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Frivillige elever laver frikvartersradio på skolen Péreza de Ayala i Oviedo, Spanien

Kommentér dette nummer af Liv i Skolen på Twitter: #liviskolen
https://twitter.com/search?q=liviskolen&src=typd
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Kommende temaer
Nr. 4/2014
Målopfyldelse,
læringsmål, slut- og trinmål
Det fylder meget i landskabet lige pt.
især fordi det politisk har stor bevågenhed og skriver sig ind i forhold til styringslogikker, konkurrencestat og lignende,
men også fordi uddannelsesforskningen
har påvist at det har en stor effekt på
elevernes læring at opstille mål, synliggøre dem for eleverne og arbejde hen
imod dem. Der kommer nye slut- og
trinmål for dansk og matematik til sommeren 2014.
Temaet vil sandsynligvis indeholde praktikeres bud på hvordan de gør, teoretiske
og empiriske begrundelser for at arbejde
med mål og mere diskuterende artikler,
fx i forhold til det læringsbegreb, som
kan blive en konsekvens af et fokus på
målopfyldelse eller den (måske) manglende fokus på det alment og personligt
dannende som altid har været den danske skoles særkende.

Nr. 1/2015
Læreruddannelsen lærer af praksis
Undervisere på Læreruddannelsen i
Århus rapporterer om en række forskningsprojekter fra programmet:
Kontinuerligt og eksperimenterende
samarbejde med praksis.
Det fælles tematiske og metodiske greb
er arbejdet med videoobservationer og
-analyse som redskab til professionel
udvikling. Alle projekter indebærer
samarbejde mellem lærere i læreruddannelse, lærerstuderende og skoler,
der undersøger nye veje for udvikling af
didaktikken.
I dette nummer præsenteres foreløbige
resultater om bl.a. aktionslæring og
bachelorprojekt, sprogbaseret undervisning i mundtlighed, videobaseret
feedback, læringsfællesskaber i skolen,
retorik samt nye former for vejledning af
lærerstuderende i praktik.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.

VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N
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