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Programmet

• Præsentation:
• Hvem er I?
• Har I erfaringer med CLIL?
• Hvorfor sidder I her? (What’s in it for you?)

• Kort om CLIL-begrebet
• CLIL-LOTE-GO og CLIL-LOTE-START
• Workshop



Præsentation

• CLM/Translatør og tolk i tysk
• Ph.d. i lingvistik og fremmedsprog
• Ansat siden 1993, nu lektor
• Studieleder for BA IMK, CBS



Om CLIL

• Content and Language Integrated Learning à
• Begrebet er nyt, ideen er gammel
• Begreb i europæisk kontekst fra 1994 (David 

Marsh/Anne Maljers)
• 2005 Europarådet foreslog at EU skulle bruge CLIL
• 2006 Eurodice
• Siden: Eksplosiv udvikling i undervisningsmetoden
• http://e-clil.uws.ac.uk/

Content
And 

Language
Integrated
Learning

http://e-clil.uws.ac.uk/


Om CLIL (fortsat)

• “CLIL refers to situations where subjects, or parts of 
subjects, are taught through a foreign language with 
dual-focused aims, namely the learning of content, and 
the simultaneous learning of a foreign language”.
“It [CLIL] provides exposure to the language without 
requiring extra time in the curriculum“.

(Marsh, D: 2002. Content and Language Integrated Learning: The European Dimension –
Actions, Trends and Foresight Potential).



Om CLIL (fortsat)

• CLIL = paraplybegreb, holistisk didaktisk tilgang
• CLIL = dobbelt fokus – både på indhold/fag og sprog 

(forhold mellem de to diskuteres)
• CLIL =  contentdriven àsprogindlæring styret af 

fagindlæring à
• Cøget autencitet og relevans
• Der sprog så “underdog”??

• NB: Definitionen af indhold afh. af institutionel kontekst



Om CLIL (fortsat)
• Opbygger interkulturel viden og forståelse
• Udvikler interkulturelle kommunikationsfærdigheder
• Forbedrer sprogkompetencen og mundtlig kommunikationsfærdighed
• Udvikler multilingval interesse og adfærd
• Giver mulighed for at studere indhold igennem forskellige perspektiver
• Giver eleverne mere kontakt med målsproget
• Ikke kræver ekstra undervisningstimer
• Styrker andre fag snarere end konkurrerer med dem
• Skaber differentierede metoder og klasserumspraksis
• Styrker motivation og selvtillid både i sproget og det andet fag 

(Leth Andersen, H: 2014. Alle fag er sprogfag i Fremmedsprog i Gymnasiet. Leth Andersen, H. et al.. 
S. 240)



Om CLIL (fortsat)

• CLIL’s teoretiske fundering er mindre udbygget end de 
praktiske erfaringer

• No matter what: One size does NOT fit all!!

• CLIL-tilgangen skelner 3 perspektiver på sprogets rolle
• Fagsprog (language of learning)
• Sprog til læring (language for learning)
• Sprog gennem læring (language through learning)



To projekter

• CLIL-LOTE-START (https://clil-lote-start.uta.fi/index.php?id=23) 

• Formål: Træningsprogram til læreruddannelsen 
• CLIL-LOTE-GO (http://clil-lote-

go.ecml.at/CLILLOTEGO/tabid/2327/language/de-DE/Default.aspx

• Formål: Revision af avancerede CLIL-praksisser
• Deltagere fra Finland, Ungarn, Portugal og Tyskland
• Projektperiode 2008-2011

https://clil-lote-start.uta.fi/index.php%3Fid=23
http://clil-lote-go.ecml.at/CLILLOTEGO/tabid/2327/language/de-DE/Default.aspx


CLIL-LOTE-START



CLIL-LOTE-GO



CLIL-LOTE-GO



Workshop

Brug et par minutter på at tænke på:
• Et konkret projekt, I har været med til/eller gerne vil 

være med til, som kan siges at være CLIL-baseret
• Hvorfor mener I dette projekt var CLIL?
• Hvordan samarbejdede I med ”fag”læreren?
• Hvad var det bedste ved projektet i fht sprog?
• Hvad var det værste ved projektet i fht sprog?

• Interview sidemanden (Workshop 1)
• Speeddating (Workshop 2)



CLIL ”kræver”

• Audivisuelle metoder til understøttelse af læring
• Helhedsorienteret blik for læring
• Stilladsering
• Helst ingen ‘code-switching’
• Helst ingen ‘tilnærmet sprogbrug’ (Skole-sprog)
• Planlægning – planlægning – planlægning
• Samarbejde 



Et planlægningsværktøj?

De 5 C’er

• Content
• Communication
• Competence
• Cognition
• Community



Egne erfaringer

• Sprogkernen 1
• Gymnasiesprogsprojektet v. Hanne Leth Andersen
• Styregruppe for fælles kandidat med KU
• CLIL-studiegruppe
• Master i fremmedsprogspædagogik (under 

uddannelse)
• CLM-undervisning

• Vision: CLIL på IMK


