LØFT LÆRINGEN
- BRUG SPROGET

Erfaringer fra Projekt Uddannelsesløft

NY PÆDAGOGISK BOGSERIE

Denne bogserie videregiver resultater og erfaringer fra Projekt Uddannelsesløft
– et stort fondsstøttet udviklingsprojekt i Aalborg for at løfte fagligheden og mindske frafaldet i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.
Projektet har haft til formål at udvikle og udbrede pædagogiske praksisformer til
at løfte tosprogede elevers faglige resultater og modvirke frafald indenfor rammerne af den ”almindelige” fagundervisning i klassen på en sådan måde, at det
kvalificerer undervisningen af alle elever. Projektet har høstet gode resultater ved
at sætte fokus på sproget i fagene – og udvikle undervisningen, så læring med
sproget, gennem sproget og om sproget styrker den faglige læring.
Bøgerne er baseret på 4 års arbejde med at udvikle undervisningen i folkeskolens
overbygning og ungdomsuddannelserne i samarbejde med ca. 280 lærere og vejledere og elever i et stort antal klasser på mere end 20 uddannelsesinstitutioner.
Bøgerne præsenterer muligheder, erfaringer og principper for arbejdet
med den sproglige dimension i fagundervisningen. De giver konkrete
eksempler på og anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med sproglig
udvikling som en integreret del af den faglige undervisning i alle fag – ved
at undervise med indsigt i de sproglige udfordringer, eleverne møder i
fagenes sprog, gennem brug af sprogpædagogiske aktiviteter og ved at
tilrettelægge sprogbaserede undervisningsforløb.
De kan anvendes af lærere, lærerteams, vejledere og alle andre i
folkeskolen, på ungdomsuddannelserne, i læreruddannelsen mv., som
ønsker inspiration til og et afsæt for eget arbejde med kvalificering af
undervisningen og udvikling af lærerkompetencer – ved at udnytte de
store potentialer, der er i at sætte fokus på sproget i alle fag.

Bøgerne indeholder
De enkelte bøger i serien er rettet mod specifikke fag, fagområder eller uddannelser. Hver bog indeholder nogle indledende kapitler med en kort præsentation af
projektets resultater og erfaringer, en introduktion til de sproglige udfordringer,
eleverne møder i fagsproget generelt – og i det konkrete fag – samt pædagogiske
anbefalinger og principper for udvikling af en sprogbaseret undervisning. Dernæst
består hver bog af 4 - 7 praksis-artikler, som beskriver konkrete faglige forløb med
eksempler på, hvordan der kan arbejdes i praksis i de enkelte fag. Den samlede
bogserie indeholder således tilsammen 40 artikler, som udgør en bred vifte af beskrivelser af praksisforløb fra forskellige fag og uddannelser. Forløb hvorfra ideer,
metoder og principper uden videre kan overføres til eller bruges som inspiration
for praksis i andre sammenhænge på tværs af fag og uddannelser.
Bogen ”Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler” videregiver erfaringer fra
et særligt delprojekt på 6 uddannelsesindgange på Tech College Aalborg. Den indledes med pædagogiske konklusioner og anbefalinger til, hvordan lærerne kan
udvikle den pædagogiske kvalitet i undervisningen på erhvervsuddannelserne.
Dernæst indeholder den 6 praksis-artikler med beskrivelser af konkrete undervisningsforløb, som har øget elevernes deltagelse og udbytte – og rummer derudover også et aktivitetskatalog med konkrete ideer og forslag til opgaver og aktiviteter i undervisningen samt et oplæg til drøftelser i teams og afdelinger.

Bogserien
”Løft læringen - brug sproget”
består af flg. 7 bøger:

Dansk • Matematik • Naturfag • Fremmedsprog •
Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag • SOSU
• Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler
Ved køb af enkelt-bøger.

Kr.

248,-

Ved køb af serie på 5 stk.
eller flere.

Kr.

198,-

pr. bog + fragt

pr. bog + fragt

Priserne er inkl. moms.

Priserne er inkl. moms.

Bestilles hos:
Projekt Uddannelsesløft
Aalborg Ungdomsskole
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
www.uddannelsesloeft.dk
email: uddannelsesloeft@aalborg.dk
Tlf: 9931 4191 / 2520 4191

Klik her

for elektronisk bestilling.
www.uddannelsesloeft.dk/bogbestilling

