Sproglærerforeningens sprogkonference 2019
Torsdag den 4. april 2019 kl. 10–16.30 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Tema: Hvordan får vi alle med i sprogundervisningen?
Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige
diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Alle oplæg er tværsproglige og vil blive holdt på dansk.
Målgruppe: alle sproglærere i grundskolen

Program
Kl. 09.30: Morgenbuffet ved ankomst
Kl. 10.00: Velkomst ved formanden
Kl. 10.15: Additiv pædagogik i fremmedsprogsfagene v/ Anne Holmen, professor på Københavns Universitet
Fra sprogtilegnelsesforskningen ved vi, at nye sprog bedst læres ved, at der kontinuerligt bygges bro til kendt
viden. I fremmedsprogsfagene betyder det, at man skal trække på al den viden om sprog, som eleverne har, og
gennem sin tilrettelæggelse og stilladsering hjælpe eleverne med at bruge andre sprog og generel sproglig refleksion som resurser. Man taler også om, at undervisningen skal tilrettelægges, så elevernes tilegnelsesproces
bliver additiv og ikke subtraktiv. I dette oplæg vil Anne Holmen med udgangspunkt fra projektet om ”Tidligere
sprogstart” begrunde og give eksempler på konkrete forløb fra engelsk, tysk og fransk.
Kl. 11.00: Kaffebuffet med frugt
Kl. 11:15: Workshop I
Vælg mellem workshop A-B-C-D
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Workshop II
Vælg mellem workshop E-F-G
Kl. 14.45: Kaffebuffet med kage
Kl. 15.00: Nyt fra undervisningsministeriet ved læringskonsulenterne
Kl. 16.15: Evaluering
Kl. 16.30: Afslutning

Workshop A – Styrk arbejdet med ordforråd og få alle med v/ Anna Bruun, lektor på Læreruddannelsen, Aalborg
I denne workshop sættes der fokus på vigtigheden af at have et godt ordforråd, og på hvordan man definerer,
hvad et godt ordforråd er. Vi kigger på, hvilke aktiviteter der kan understøtte ordforrådstilegnelsen, og hvordan
man kan differentiere arbejdet med ordforråd i klassen. Alt dette eksemplificeres gennem en bred vifte af forskellige aktiviteter og opgaver, som vil blive udleveret til deltagerne i workshoppen.
Workshop B – Ideer til sprogundervisningen v/ Lena Smith Boysen og Mads Papsø Laursen, folkeskolelærere
og medlemmer af Engelsk Fagudvalg
Deltagerne vil få inspiration til aktiviteter og øvelser, hvor sproget bliver brugt som middel til kommunikation –
ideer der er lige til at tage med hjem og bruge i egne klasser.
I workshoppen vil deltagerne få nye ideer og inspiration til tysk- og engelskundervisningen i 6.-10. klasse. Der
vil blive mulighed for at blive introduceret til og selv afprøve en række aktiviteter og øvelser, som kan anvendes
til teenagere. Kurset tilbyder inspiration og ideer til generelle øvelser og aktiviteter, der kan anvendes meget
bredt og således ikke er tilknyttet et bestemt emne.
Workshop C – Hvordan inddrager man elevernes sproglige viden i fremmedsprogsundervisningen? v/ Gro
Caspersen, PD i pædagogik, folkeskolelærer, foredragsholder og lærebogsforfatter, vinder af Den europæiske
Sprogpris 2017 og Politikkens Sprogpris 2018
Sprog giver adgang til verden, og flersproglighed er af de bedste måder at holde hjernen i form på. I denne
workshop vil vi, med afsæt i den viden og de erfaringer, jeg har fået gennem arbejdet med kampagnen Wise
Words, se på og diskutere, hvordan elevernes flersproglige og -kulturelle kompetencer kan sættes på skolens
dagsorden og inddrages i undervisningens forskellige temaer.
Workshop D – Cooperative learning v/ Helle Kirstine Petersen, lærer, lærebogsforfatter, kursus- og foredragsholder (i samarbejde med forlaget Alinea)
Motiver dine elever gennem Cooperative learning, som sætter eleven og kommunikation i centrum, får alle elever på banen og gør undervisningen mere legende og sjov. Med udgangspunkt i materialet Cooperative Learning English II - Communication and presentation, får du mulighed for at afprøve nye CL strukturer, som du kan
bruge direkte i din undervisning. CL strukturerne kan bruges i alle fag. Der vil være kopiforlæg til alle tre sprog.
Workshop E – Hvordan får vi alle med? v/ Frank Lacey, lærer og kursusinstruktør, medlem af Engelsk Fagudvalg
Vi lærere tror, at vi er sat i verden for at kontrollere. Hvad sker der, hvis du giver eleverne kontrol? Og hvad
sker der, hvis du giver eleverne ansvar for deres egen læring?
Der var en gang, hvor jeg ikke troede, at det var muligt, men jeg er blevet klogere. Eleverne kan godt, og de vil
også. Tit er det læreren, der står i vejen for elevernes læring! Kom og hør mere … Det bliver sjovt!
Workshop F – Styrk arbejdet med ordforråd og få alle med v/ Anna Bruun, lektor på Læreruddannelsen, Aalborg
I denne workshop sættes der fokus på vigtigheden af at have et godt ordforråd, og på hvordan man definerer,
hvad et godt ordforråd er. Vi kigger på, hvilke aktiviteter der kan understøtte ordforrådstilegnelsen, og hvordan
man kan differentiere arbejdet med ordforråd i klassen. Alt dette eksemplificeres gennem en bred vifte af forskellige aktiviteter og opgaver, som vil blive udleveret til deltagerne i workshoppen.

Workshop G – Hvordan støtter vi ordblinde elever i sprogundervisningen? v/ Helle Bundgaard Svendsen, Ph.d.
og lektor på læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College (i samarbejde med forlaget Gyldendal).
Med udgangspunkt i nogle centrale pointer i sin ph.d. undersøgelse fortæller Helle Bundgaard Svendsen om,
hvordan læse- og skriveteknologi kan anvendes i undervisningen med henblik på at stilladsere ordblinde elever.
Hun giver desuden ideer og inspiration til, hvordan materialet Inkluderende praksis med LST på dansk.gyldendal.dk kan anvendes i sprogundervisningen.
Pris: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.
Tilmelding: senest 15. januar 2019 på www.sproglaererforeningen.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Sproglærerforeningens generalforsamling
Torsdag den 4. april 2019 kl. 17–19 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Dagsorden ifølge vedtægterne
Der vil være mulighed for at tilkøbe en middag efter generalforsamlingen for 300 kr.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

