
Glæde ved sprog gennem 
sproglig opmærksomhed 

Netværk af sproglærere i Valby 



Den flersproglige mus 



Flersprogethedsdidaktik 

�  At bringe alle de sprog eleverne har kendskab til i spil 

�  Flersproglige kompetencer: 

 viden – holdninger – færdigheder 

Singulær tilgang: sprogene er adskilt 

Pluralistisk tilgang: sprogene er integreret i hinanden og 
anvendes som ressource i læringsprocesserne --à 

  anerkendelse -> glæde 

 



Arbejdsmetoder 

�  Klasse- og skolerumskultur 

�  Undervisningsaktiviteter 

�  Spontane samtaler 

 

Samarbejde omkring undervisningsaktiviteter mellem 
folkeskolelærer og gymnasielærer 



Netværk 

�  Fire folkeskoler i Valby 

Engelsklærer i udskolingen 

Tysklærer i udskolingen 

Fransklærer på mellemtrinet 

Spansklærer på mellemtrinet 

Lærer i globalklasse 

�  Københavns åbne Gymnasium 

Spansk-, fransk-, tysk- og ap-lærere 



Årshjul 

�  Uge 34 kl 14-17   Oplæg ved Petra Dayria-Hansen fra KUA omkring 
   flersprogethedsdidaktik 

    Herefter start af arbejde i makkerpar 

�  Uge 36 to timer   Konkretisering af arbejdet i makkerparrene: Aftale 
om    besøg hos hinanden og afprøvning af et aspekt af 

   flersprogethedsdidaktik  

�  Ultimo november  Erfaringsopsamling mellem makkerparrene  

�  Januar 2020   Oplæg fra KP - Københavns Professionshøjskole, Valby 

   Planlægning af fælles forløb/undervisning/brobygning 
   i makkerparrene  

�  April    Præsentation af makkerparrenes arbejde 

   Alle sproglærere fra alle deltagende skoler inviteres 

 



Fokus på genre 



Eksempel fra tysk – fokus på genre 

Observationer: 

De fleste elever synes, det er en sjov opgave 

Bruger især det engelske som tjekliste 

Aufgabe – opgave    ligner ikke! 

”jeg har sat vildt mange cirkler ved engelsk for det er mærkeligt” 

-> de bruger engelsk til at finde betydning, men det bliver klart at tysk 
og dansk har mange ligheder 

”hold kæft mand, flyent spanish speaker” 



Netværk - fordele 

�  Arbejde med fælles tilgang, fælles fokus 

�  Afprøve på forskellige niveauer 

�  Observation af elever 

�  Kendskab til forskellige niveauer 

�  Kender elevernes tidligere/kommende lærere 

�  Faglig sparring – små faggrupper 

�  Det er sjovt! 



Fremtiden 

�  Årlige netværksmøder blandt alle Valbys sproglærere 

 fagligt input 

 uformel networking 

 

 

 NB Bliv ved – det tager tid at opbygge et netværk! 


