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CLIL og flersprogethed



I dag

Hvad er CLIL?

Hvorfor CLIL?

Hvordan?  
• De tre former for sprog (Coyle et al. 2010) 
• CLIL og flersprogethedsdidaktik



2020-2023: CLIL, overgange, flersprogethed

Mit arbejde i projektet støttes derudover af Det Nationale Center for Fremmedsprog. 
Se for mere information: www.ecml.at/CLILLOTEtransitions

http://www.ecml.at/CLILLOTEtransitions


CLIL: en bred definition

“CLIL is a tool for teaching and learning of content and 
language. The essence of CLIL is integration. The 
integration has a dual focus: 
• Language learning is included in content classes [...]
• Content from subjects is used in language-learning 

classes.” 

(Mehistö, Marsh & Frigols 2008, s. 11)



CLIL: en bred definition, fortsat

Snæver definition: CLIL i de andre fag
”Hard” CLIL (Bentley 2010)

Bred definition: Både i de andre fag og i  
fremmedsprogsundervisning 
”Soft” CLIL (Bentley 2010)

Bentley, K. (2010). The TKT course CLIL module. Cambridge: CUP, s. 6.



Nabosprogsdidaktik – metodisk mangfoldighed: 
Scaffolding, Cooperative Learning, CLIL (s. 21f)

x

x

HVORFOR CLIL?



CLILiG: didaktisk tilgang og sprogpolitik
-> tyskfagets brugbarhed/anvendelsesperspektivet 

Jeg kunne også godt savne noget mere sådan med, 
hvad vi reelt set kan bruge sådan, altså hvad vi sådan 
helt basalt kan bruge tysk til, [...], fordi sådan nogen 
gange kan man godt tænke, at man bare kan bruge 
engelsk og sådan ikk’, altså sådan. 
(Elev, ungdomsuddannelse)
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https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/Opsummering_Tyskelevers_og_studerendes_kognition.pdf



Hvorfor CLIL? Dalton-Puffer og Smith (2007, s. 8-9)

For det første skaber CLIL basis for en mere naturalistisk form for sprog-
læring end klassisk klasserumsundervisning [...]. 
For det andet er fagintegreret fremmedsprogsundervisning i højere grad 
knyttet an til et formål og et indhold som ligger udover sproglæringen 
i sig selv og vil derfor opleves mere meningsfuld og nødvendig for 
eleverne end undervisning i sprog for sprogets skyld. 
Et tredje argument for fagintegreret undervisning er at det er mere 
tidsmæssigt og økonomisk effektivt, idet man udnytter muligheden for 
at undervise i to forskellige fag og curricula i en ’lektion’, ovenikøbet med 
et bedre læringsmæssigt udbytte. 
Og endelig er et fjerde rationale at fagintegreret sprogundervisning har 
fordele på det affektive niveau, idet den større grad af fokus på et 
indhold og formål, som ligger udover sproglæringen i sig selv, reducerer 
den angst og stress som undervisning i fremmed- eller andetsprog kan 
medføre. (Tranekjær et al., 2015, s. 127)
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Opmærksomhedstest

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Selektiv opmærksomhed

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


CLIL = sprog og andre fagligheder 

“CLIL is a tool for teaching and learning of content and 
language. The essence of CLIL is integration. The 
integration has a dual focus: 
• Language learning is included in content classes [...]
• Content from subjects is used in language-learning 

classes.” 

(Mehistö, Marsh & Frigols 2008, s. 11)



Selektiv opmærksomhed: positive implikationer   

For det første skaber CLIL basis for en mere naturalistisk form for sprog-
læring end klassisk klasserumsundervisning [...]. 
For det andet er fagintegreret fremmedsprogsundervisning i højere grad 
knyttet an til et formål og et indhold som ligger udover sproglæringen 
i sig selv og vil derfor opleves mere meningsfuld og nødvendig for 
eleverne end undervisning i sprog for sprogets skyld. 
Et tredje argument for fagintegreret undervisning er at det er mere 
tidsmæssigt og økonomisk effektivt, idet man udnytter muligheden for 
at undervise i to forskellige fag og curricula i en ’lektion’, ovenikøbet med 
et bedre læringsmæssigt udbytte. 
Og endelig er et fjerde rationale at fagintegreret sprogundervisning 
har fordele på det affektive niveau, idet den større grad af fokus på et 
indhold og formål, som ligger udover sproglæringen i sig selv, 
reducerer den angst og stress som undervisning i fremmed- eller 
andetsprog kan medføre. (Dalton-Puffer og Smith 2007, s. 8-9, i: 
Tranekjær et al., 2015, s. 127)
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Selektiv opmærksomhed – udfordringer

Fokus på indhold og sprog: Hvordan? 
Tranekjær et al. (2015): fokus i CLIL er primært 
på Content.

Centrale stilladseringsformer for elevernes 
sproglige læring (Scaffolding):
- De tre former for sprog (Coyle et al. 2010)
- Flersprogethedsdidaktik
- ...
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CLIL: De tre former for sprog (Coyle et al. 2010) 
og flersprogethedsdidaktik – et eksempel
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Undervisningsforløb 5: “Mein Lieblingstier”
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https://tidligeresprogstart.ku.dk/praksisanbefalinger/Praksisanbefalinger_FINAL_15.06.18.pdf

https://tidligeresprogstart.ku.dk/praksisanbefalinger/Praksisanbefalinger_FINAL_15.06.18.pdf


De tre former for sprog (Albrechtsen & Daryai-Hansen 
2018, med afsæt i Coyle et al. 2010, s. 36)

1) det faglige sprog (language of learning) relateret til emnet ‘dyr’ 
(f.eks. ein Wildtier, ein Rüssel, es frisst...) 
2) sprog til læring (language for learning), dvs. det sprog, eleverne har 
behov for, lige meget hvilket emne de taler om (f.eks.: 
chunks/sætningsrammer at beskrive dyret: “Das ist...”, “Es hat/ist/lebt...” og 
at vurdere dyret: “Ich mag...”) 
3) sprog gennem læring (language through learning), dvs. det sprog, 
eleverne tilegner sig gennem de sproglige behov, der opstår i deres 
individuelle og selvstændige brug af sproget, som det dermed ikke er 
muligt at tilrettelægge på forhånd (arbejde med ordbøger og 
sproglæringsstrategier). 
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https://tidligeresprogstart.ku.dk/publikationer/Daryai-Hansen_Albrechtsen__2018__Tidligere_sprogstart___ny_begynderdidaktik_med_fokus_p__flersprogethed.pdf

https://tidligeresprogstart.ku.dk/publikationer/Daryai-Hansen_Albrechtsen__2018__Tidligere_sprogstart___ny_begynderdidaktik_med_fokus_p__flersprogethed.pdf


10/05/2022 17

Undervisningsforløb 5 

“Mein Lieblingstier”

Scaffolding

https://tidligeresprogstart.ku.dk/tysk/forloeb-5

https://tidligeresprogstart.ku.dk/tysk/forloeb-5
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https://tidligeresprogstart.ku.dk/praksisanbefalinger/Praksisanbefalinger_FINAL_15.06.18.pdf

https://tidligeresprogstart.ku.dk/praksisanbefalinger/Praksisanbefalinger_FINAL_15.06.18.pdf


Afsluttende elevinterview

INT: Hvis I nu tænker tilbage på det, I har lavet i løbet af året i tyskunder-
visningen, hvad synes I så var bedst?
Elev 1: Altså [/]
Elev 2: Vi er i gang med et emne om Meine Tier med dyr, og det synes jeg er ret 
sjovt. 
Elev 1: Ja.
Elev 2: Jeg synes – det er jeg synes det er det sjoveste og lærerigste, hvad 
hedder sådan noget, mest lærerigste projektopgave, som vi har haft.
INT: Hvorfor synes du det?
Elev 2: Fordi man skal skrive mange ting om selve dyret, hvor de lever, hvad det 
vejer, og spiser. Så skal du nok undersøge og så skal du translate det til tysk, så 
... [...]
Elev 1: Det tror jeg også. [...]
Elev 1: Ja, jeg tror jeg synes det er fordi man får det lært for eksempel hvad 
kilo hedder og centimeter osv. 
(Tyskelever, juni 2017) 
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Interkomprehensionsdidaktik: Die sieben Siebe
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Sieb 1: Internationalismen  
-> Interkomprehension im Fachunterricht

„Fachsprachliche Texte bieten sich in aller Regel für 
interkomprehensive Strategien in besonderem Maße an. 
Die Terminologie etwa in den Naturwissenschaften ist 
hochgradig international, Lehrbücher, Abhandlungen 
zu bestimmten Themenbereichen, Forschungsberichte 
etc. folgen i.d.R. leicht nachvollziehbaren formalen 
Kriterien. 
Der neutrale fachsprachliche Stil zeichnet sich u.a. durch 
kurze Sätze, Parataxen und im Vergleich zur 
Allgemeinsprache stark eingeschränkten Gebrauch 
der Tempora aus.“ 
(Reissner 2004, S. 137, meine Hervorhebungen)



https://www.mamalisa.com/?t=e_family&c=122



Mehrsprachigkeitsdidaktik –
Interkomprehension
Ziel des Nachbarsprachenunterrichts ist die 
Förderung der Kultur- und Sprachbewusstheit der 
Schülerinnen und Schüler durch Einbeziehung ihrer
individuellen sprachlichen Ressourcen. (S. 16)

Flersprogethedsdidaktik –
interkomprehension
Nabosprogsundervisningens mål er at fremme 
elevernes kultur- og sprogbevidsthed gennem 
inddragelse af elevernes individuelle forhånden-
værende sproglige ressourcer. (s. 16)



For at opsummere... 
Daryai-Hansen & Fernandéz (2019, s. 37)
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(Flersprogethedsdidaktik)

(CLIL)



Spørgsmål, kommentarer?

Fragen, Kommentare?

petra.dhansen@hum.ku.dk
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