CLIL4U
Kroggårdsskolen deltager i EU-projektet CLIL4U. Det er Lise Kjems Knattrup og Rikke Lohmann, der deltager på
skolens vegne. Projektet strækker sig over 2,5år og startede i januar 2014. Projektet er et KA2 projekt og det er
støttet under ”LifeLongLearning” programmet , som nu er erstattet af Erasmus+.
Formålet med projektet er at sætte fokus på undervisningsmetoden CLIL, som står for Content and Language
Integrated Learning. Ideen bag CLIL er, at sprogundervisningen ikke kun skal foregå i sprogtimerne men også i
andre fag. På denne måde lærer børnene det nye sprog, samtidig med at de lærer et nyt emne i fx n/t.
Børnene lærer altså det faglige indhold gennem sproget og med sproget. Dette kræver, at faglærer og sproglærer
samarbejder for at sikre, at begge dele kan lade sig gøre, og at niveauet for begge dele holdes oppe.
Det er muligt at følge projektet på vores facebook-side eller på twitter

I undervisningen
Når vi arbejder med CLIL metoden, er vi meget bevidst om udsmykningen af klasselokalet. Valget af ordkort,
billeder, tegninger og plancher gør, at børnene bliver mindet om de nye begreber og det nye sprog, også når de
ikke lige arbejder med det. Det virker utroligt godt, og vi oplever meget motiverede børn.
I de klasser vi har arbejdet med, har vi oplevet, at de er blevet rigtigt gode til at forholde sig til, at vi kun kan tale
engelsk når vi har projekttimer. Om end vi dog godt kan forstå, når de taler dansk til os. For at hjælpe børnene til at
helt forstå de nye emner på engelsk benytter vi os af fagter, teater, udsmykning på væggene, tegninger på tavlen,
rollespil og meget andet. Alt dette kræver tillid og tålmodighed mellem læreren og børnene, og en fin
fornemmelse hos læreren af, hvornår børnene ikke kan klare mere usikkerhed.

Artikler
Lise og Rikke har i forbindelse med projektet skrevet artikler til to fagblade i Danmark om de erfaringer, de har
gjort i arbejdet med CLIL metoden. Den ene artikel ”Dansk natur-teknikundervisning på engelsk” udkom i oktober
2014 i temanummeret ”CLIL – indholds og sprogintegreret læring”, der bliver udgivet af VIA University College. Den
anden artikel ”Når eksperimenter om luft bliver til superhelte og engelsk i overhalingsbanen” udkommer i
”Sproglæreren” i marts 2015

Det internationale samarbejde
I projektet samarbejder vi med en italiensk og spansk skole om at lave undervisningsforløb på folkeskoleniveau.
Disse forløb indeholder en beskrivelse af hvad undervisningen skal indeholde, ordkort og elevark. Altså alle detaljer
en lærer har brug for for at kunne lave et CLIL forløb i klassen. Det er utroligt spændende og lærerigt at møde
andre skolekulture på denne måde. Vi tre partnere udarbejder hver især 8 undervisningsforløb og afprøver og
evaluerer så hinandens forløb. Efter evalueringen bliver der foretaget ændringer, hvorefter undervisningsforløbene
bliver det lagt online på projektets hjemmeside til fri afbenyttelse.
Projektet arbejder ikke kun på folkeskoleniveau. Vi samarbejder også med Syddansk Erhvervsskole samt med andre
typer erhvervsskoler fra Malta, Schweiz og Cypern. Vores samarbejde med dem er primært omkring udarbejdelsen
af en bog om CLIL metoden samt om udarbejdelsen af et online sprogkursus der kan støtte faglæreren. Derudover
holde vi møder ca. hvert halve år, hvor projektpartnerne mødes og arbejder tæt sammen om beslutninger omkring
projektet.

Hvad er KA2?
CLIL4U er et KA2 sprogprojekt rettet mod to sektorer: Grundskoler og erhvervsskoler. Projektets mål er at fremme
CLIL (Content and Language Integrated Learning) ved at producere 6 videoer, som viser eksemplarisk anvendelse af
CLIL, 48 CLIL scenarier (med undervisningsplaner, vejledninger, materialer m.m.), kurser for sprog- og faglærere,
som indeholder online sprogtræning af faglærerne samt en række informationsmaterialer. Projektets otte partnere
kommer fra Danmark, Italien, Malta, Spanien og Svejts.
Læs mere om ”LifeLong Learning” på http://eacea.ec.europa.eu/llp/ka2/languages_en.php

Metoden CLIL
På CLIL4U’s hjemmeside kan man frit downloade en håndbog om CLIL, hvor man får gode råd om hvordan man kan
tilrettelægge undervisningen.
http://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20DK.pdf

Forskellige CLIL4U undervisningsforløb
Alle de undervisningsforløb der bliver udarbejdet i projektet er samlet på vores hjemmeside, hvorfra man kan
hente dem. Alle materialer er copyleft, og det betyder, at man må ændre i dem så de kommer til at passe i de
forskellige sammenhænge man vil bruge dem i.
http://www.languages.dk/clil4u/index.html#Scenarios4Primary

