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Motivation

Vi ved, at megen spændende fagdidaktisk viden går tabt og kommer

ikke miljøerne til gode, fordi masterprojekter, BA-projekter og specialer

enten ikke publiceres eller ikke bredes ud til andre end en snæver kreds.

I dette projekt vil vi gerne formidle den forskning, gennemført af de

studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner, som har direkte

relevans for den sprogpædagogiske praksis.



Støtte & stillads

Projektet er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog og 

skriver sig ind i centrets målsætning om udvikling og styrkelse af 

fremmedsprogsundervisningen i Danmark. I dette projekt tager vi 

udgangspunkt i, at udvikling og styrkelse af 

fremmedsprogsundervisningen kan i høj grad sikres via vidensdeling 

mellem sproglærere på tværs af uddannelsesinstitutioner, 

uddannelsesniveauer og sprog.



Viden som konstruktion

Samarbejde Samtale

har afgørende betydning for 
læring

”Gennem samtale konstrueres 
viden, og gennem samtale gøres 
denne viden til vores egen, 
hvorefter denne viden kan bruges i 
nye kontekster og til ens egne 
formål” (Gibbons, 2009, 32) 
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• Sprogtilegnelse og 
identitetsdannelse

• Sproglig opmærksomhed i 
begynderdidaktikken – en 
flersproget tilgang til 
formfokusering i 
tyskundervisningen

• Fra folkeskolen og ud i den 
store verden. Interkulturel 
kompetenceudvikling i 
engelskundervisningen 

• Fransk skriftlighed

• TALER VI ENGELSK I 
ENGELSK? EN 
EKSPLORATIV 
UNDERSØGELSE AF 
ENGELSKLÆRERES VALG AF 
UNDERVISNINGSSPROG I 
DE DANSKE GYMNASIER

• Glossing and Vocabulary 
Acquisition in the Danish 
Upper Secondary School- a 
study of teacher practice 
and beliefs

• Towards establishing a 
pedagogical word list for 
young EFL learners - An 
empirical investigation 
discerning appropriate 
methods of vocabulary 
selection

• Interkulturel kompetence i 
spanskundervisning: En 
undersøgelse af i hvilket 
omfang interkulturel 
kompetence integreres i 
spanskundervisning i det 
danske gymnasium (stx)

• Latinamerika i 
undervisningsmaterialer til 
spansk som fremmedsprog

• ESL learners writing in 
response to sources: the effect 
of source text genre - A 
qualitative study of the 
processes and products of four 
Danish upper secondary 
school learners of English 
writing timed essays in 
response to either fiction or 
nonfiction.



Stilladsering
Jeg vil forslå, at du i dit oplæg fortæller lidt om (bare et forslag):

• Hvorfor valgte du at beskæftige dig med dette emne i specialet?

• Hvilke forskningsspørgsmål stiller du i opgaven? Og hvilket forskningsspørgsmål er i fokus i denne præsentation?

• Hvilke teorier kigger du med?

• Hvilke data har du indsamlet og hvordan har du analyseret disse?

• Hvilke sprogpædagogiske konklusioner har du lavet og hvordan kan disse bruges i praksis? – dette må gerne fylde mest 
😊 sammen med nogle konkrete eksempler på sprogpædagogisk praksis (noget fra dine fantastiske bilag). 

• Hvordan kan lærere bruge dine sprogpædagogiske anbefalinger i deres praksis?

Sidst i august må vi have tre små produkter klar:

1) en video-teaser på et par minutter, hvor du som opgaveforfatter fortæller kort om din opgave og dens relevans for den 
sprogpædagogiske praksis,

2) en video (en kort masterclass) på ca. 10 minutter om din undersøgelse og hvordan dine fund kan bruges i den 
sprogpædagogiske praksis,

3) et papir med dit abstract og vigtig litteratur, eventuelt nogle arbejdspapirer, som andre lærere kan anvende i deres 
sprogpædagogiske praksis.

Har du lyst til selv at optage de to videoer, eller skal jeg hjælpe? Hvis jeg skal hjælpe, hvornår har du mulighed for at mødes 
og filme? 

Har du lyst til min feedback på din disposition til oplægget, før du filmer? Så send gerne så snart du har brug for feedback.

Bare skriv hvis du har spørgsmål! 



Eksempler
TAK TIL

NCFF
METTE
HANNE

STUDERENDE

VEJLEDERE

ANNE SOFIE

PATRICK

http://ncff.dk/
















Vil du være med? – tryk her

https://elinamaslo.com/2019/06/06/formidling-af-sprogpaedagogisk-praksisrettet-forskning-i-samarbejde-med-det-nationale-center-for-fremmedsprog/


Skriv til mig:
elina.maslo@gmail.com

Besøg min blog:
https://elinamaslo.com/

Abonnér på mit YouTube kanal:
Sprogpædagogik for ALLE
https://youtu.be/xxvtfzq-Wbw

mailto:elina.maslo@gmail.com
https://elinamaslo.com/
https://youtu.be/xxvtfzq-Wbw

