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Fremmedspråksenteret  

I anledning Den europeiske språkdagen 
den 26. september arrangerte Fremmed-
språksenteret i samarbeid med Høg-
skolen i Østfold språkkonferanse i 
Halden. Bortimot 300 deltakere var  
påmeldt til de ulike arrangementene. 
I løpet av dagen kunne man få med 
seg språkkonferanse, besøke stands 
hvor flere aktører innen engelsk og 
fremmedspråk var representert, samt 
delta på et inspirasjonsseminar for 
barnehageansatte. 

Språkdagens hovedarrangement var en 
konferanse for språklærere, studenter og 
lærerutdannere. Programmet var variert 
og favnet et bredt spekter av temaer. 
Plenumsforedragene ble holdt av Gisela 
Håkansson ved Lund Universitet og 
Camilla Bjørke og Berit Grønn fra Høg-
skolen i Østfold. Håkansson holdt et 
spennende foredrag med tittelen Att 
lära sig språk i ett klassrum eller utanför 
skolan – blir det någon skilnad? hvor 
fokuset var på flerspråklighet og men-
neskets evne til lære seg flere språk. 
Bjørke og Grønn fokuserte på tidlig 

start med fremmedspråk i skolen. Her 
fikk tilhørerne innblikk i hva elevene 
selv tenkte rundt deltagelsen i Forsøk 
med fremmedspråk på barnetrinnet. 
I parallellsesjonene kunne publikum 
velge blant spesifikke tema for språkene 
engelsk, fransk, spansk og tysk, samt at 
man også kunne delta på spennende 
språkoverbyggende sesjoner. 

I de språkspesifikke sesjonene fikk 
deltagerne en orientering om forestå-
ende presidentvalg i USA og Frank-
rike og aktuell politikk i Tyskland. For 
tysklærerne var det også sesjoner om 
bruk av tyske tegneserier, samt film som 
inngang til sveitsisk kulturkunnskap. 
Videre var det muligheter for å lære 
mer om hvordan skape en relevant 
engelskopplæring på yrkesfag, samt 
bruk av grafiske romaner, film og 
bildebøker i engelskklasserommet. De 
frankofile kunne også bli inspirert til å 
gjøre grammatikkundervisningen mer 
praktisk og motiverende. Spansk-
lærerne fikk både gode eksempler 
på hvordan man kan arbeide med 

lyttemateriell i undervisningen, samt 
hvordan kronikksjangeren kan brukes
som pedagogisk verktøy. I de språk-
overbyggende sesjonene ble det presen-
tert temaer som elevaktiviserende 
metoder med vekt på muntlig kom-
munikasjon, bruk av stillaser for elev-
ens skriving, digitale arbeidsmåter i 
språkopplæringen, og informasjon om 
hvordan lærere kan søke om lærings-
opphold i Europa. 

På ettermiddagen ble det arrangert et
seminar for barnehageansatte. Semi-
naret hadde tittelen Roses are red, violets
are blue. Pop med språk i barnehagen! 
Kommer du? Deltakerne fikk innblikk i 
Fremmedspråksenterets barnehage-
ressurser og inspirasjon til nye aktiviteter 
for å leke med andre språk. I tillegg fikk 
de anledning til å lage konkreter som 
kan brukes til språklek i egen barnehage.

I bildesekvensen som følger blir det 
servert smakebiter fra årets språkdag-
konferanse i Halden.

Språkdagkonferanse 2016:
Pop med språk – og popcorn. 

Bli med på språkdagfest!

Bildeglimt
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Tittel på årets språkdagarrangement var Pop med språk – og popcorn! Vi måtte 

derfor selvsagt servere selvpoppet popcorn til deltakerne. Det ble en heidun-

drende språkfest! Fra venstre: Steinar Nybøle, Karin Dahlberg Pettersen og Erna 

Vatvedt fra Fremmedspråksenteret serverte maissnacks til de frammøtte.

Foto: Bård Halvorsen

BILDEGLIMT

Den europeiske språkdagen har blitt mar-
kert hvert år siden 2001 og har som formål 
å fremme flerspråklighet og interkulturell 
forståelse, i tillegg til å synliggjøre det rike 
språklige og kulturelle mangfoldet i Europa. 
Språkdagens tredje målsetting er å opp-
fordre til livslang språklæring i og utenfor 
utdanningsinstitusjonene. Les mer om Den 
europeiske språkdagen: http://edl.ecml.at

Solena Pradayrol fra Fremmedspråksenteret var én av de som registrerte deltakerne ved ankomst. Se, så flotte navneskilt!

Foto: Tina Buckholm



38

COMMUNICARE • 2016 BILDEGLIMT

Trygve Kvithyld fra NTNU snakket i sin språk-
overbyggende sesjon «Fake it till you make 
it» - om å bygge stillaser for elevens skriving i frem-
medspråk og engelsk blant annet om hvordan 
man kan skape en litt annerledes skriveramme 
ved å sortere ord i ulike kategorier.
Foto: Tina Buckholm

I mingleområdet kunne deltakerne besøke 

ulike språkstands. Det var et yrende liv i pausene!

Foto: Tina Buckholm

Estelle Fohr-Prigent fra Høgskolen i Østfold holdt et spennende arbeidsseminar om 

La grammaire par et pour l’oral. 
Foto: Tina Buckholm
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Under barnehageseminaret holdt Katy Titlestad, peda-
gogisk leder ved Læringsverkstedet DoReMi Halden 
sammen med sin kollega, Anne-Sofie Ulstein Holand, et 
spennende, praktisk og inspirerende foredrag om hvor-
dan man enkelt kan leke med andre språk i barnehagen!

På bildet viser Katy hvordan en eventyrkoffert kan åpne 
spennende dører inn i en ny språkverden for barna.
Foto: Karin Dahlberg Pettersen

Lykken er å bringe med seg noe hjem! Her ser vi (fra venstre) Teva Snøbjørn 

Midtskog og Vegard Løvf fra Bamseby barnehage som er godt i gang med 

å klippe og lime egne konkreter. Barnehagen kan melde om at materiellet 

siden har vært i daglig bruk!

Foto: Karin Dahlberg Pettersen

De barnehageansatte fikk mulighet til å lage egne konkreter som 

kan brukes til språklek i barnehagen. Her klippes det ut farger som 

skal brukes på papptallerkener og limes på terninger.  

Foto: Karin Dahlberg Pettersen


