Skole og sprog

PD3-opgave vinter 2012 B

Der diskuteres ofte, hvornår børn i Danmark skal begynde at lære engelsk, og om det
er nødvendigt at lære flere fremmedsprog i skolen.
Her er nogle synspunkter:
• Børn skal lære engelsk fra 1.klasse.
• Børn skal lære mindst to fremmedsprog i skolen.
• Børn skal ikke begynde at lære to fremmedsprog samtidig.
• Børn har ikke brug for at lære tysk og fransk i skolen.
• Børn skal lære kinesisk fra 3.klasse.
• Børn skal lære at læse og skrive deres eget sprog, før de begynder at lære
fremmedsprog.

Punkt 1 i opgaven:
’Skriv kort om dine erfaringer med at lære fremmedsprog i skolen’
Før I skriver:
Snak i grupper ca 10 minutter - Find 3 forskellige spørgsmål det kan handle om.
Opsamling på tavlen – alle spørgsmål
Vælg nogle af spørgsmålene –
Skriv så i 20 minutter 80-100 ord om punkt 1. Skriv først om det, du synes er vigtigst.
Aflever til læreren.
Punkt 2 i opgaven:
’ Kommenter et eller to af synspunkterne fra listen.’
Læs de 6 synspunkter igen.

Skriv 2 og 2 en kort kommentar med et argument til hvert udsagn / eller tre af dem.
Jeres lærer går rundt og hjælper.
Send papiret med uret. Svar mundtligt på følgende:
1. Hvordan er enighed/uenighed udtrykt? (ved at …..)
2. Hvad er argumentet? Kan det modsiges?
3. Er det korrekt dansk? / Kan man sige sådan? - Spørg jeres lærer – som skriver
gode udtryk på tavlen
Tag noter hvis der er holdninger og argumenter I gerne vil huske til I selv skal skrive
derhjemme.
Punkt 3 i opgaven:
’Vurdér, hvilke fordele der er ved at kunne flere sprog. Begrund dine synspunkter.’
(vurdér betyder her overvej = ’consider’)
Brainstorm i grupper på 4-5:
Find 3 helt forskellige eksempler på at fremmedsprog er nyttige at kunne.
Forklar for hvert eksempel, hvori fordelen består. (Det er begrundelserne)
Fremlæg jeres eksempler med begrundelser i plenum i klassen.
Vælg to referenter i klassen, der skriver dem ned og lægger i Moodle bagefter.
Hjemme: Skriv en besvarelse af punkt 2 og 3.
Opgaven består altså af 3 afsnit med forskelligt fokus, men prøv alligevel om I kan
forbinde dem, fx med en lille afslutning.

