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Motivation og rammer

Motivation: 

• for få elever vælger fremmedsprog på hhx; for få tilvælger aktivt en fremmedsproglig studieretning (Triple
Language) 

• eleverne har for perifer en fornemmelse af sprogfags identitet ud over at være redskabsfag 
(tillægskompetence)

• eleverne har svært ved at se 
karriereperspektiverne i fremmedsprog

Fremmedsprog: et fælles projekt
• Engelsk og 2. fremmedsprog samlet!

Bevilling
• frikøb af lærere i projektet (ca. 450 timer)

• September 19 til september 20
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Projektets indhold

Tre overordnede delelementer

Sprogstrategi
Udarbejde udkast til en skolestrategi på gymnasieområdet (hhx), der identificerer udfordringer og 
mulige løsninger med henblik på at få flere elever til at vælge sprog og til at blive dygtigere til 
sprog

A. Kortlægge de samlede fremmedsproglige aktiviteter på AABC

B. Identificere udfordringer på AABC, der kan være med til at hindre ovenstående mål

C. Foreslå initiativer, der kan være med til at fremme fremmedsprogs position på skolen

Karrierelæring
Undersøge, hvordan karrierelæring kan praktiseres i sprogundervisningen, herunder udvikle 
konkrete forslag til karrierelæringsforløb

Brobygning
Samarbejde med lærere i grundskolen og udveksle erfaringer om sprogdidaktik og læringssyn



Lokal sprogstrategi

A. Kortlægge de samlede fremmedsproglige aktiviteter på AABC

Talentprogrammer (Cambridge, Goethe, DELE), globale studieretninger, udvekslingsophold, 
hjælpelærere (native speakers), fremmedsprogsdidaktiske projekter, samarbejdspartnere, 
foredragsholdere, sprog i flerfagligt samspil som SO

B. Identificere udfordringer på AABC, der kan være med til at hindre ovenstående 
mål

– Strukturelle (fagenes placering af timer, samarbejde i AP, placering af sprog i SO-forløb, 
placering af studierejser)

– Kulturelle (elevers opfattelse af sprog, måden vi præsenterer sprogfags identitet –
sprogfærdigheder OG indhold)

C. Foreslå initiativer, der kan være med til at fremme fremmedsprogs position på 
skolen

Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger udarbejdes anbefalinger til ledelsen, 
med inddragelse af feedback fra faggrupperne



Karrierelæring

A.  Diskutere karrierelæringsbegrebet
• Definition af karrierelæring ift. almendannelse

• Tema i teoretisk pædagogikum 2018-19 
– gode teoretiske referencer

• UVMs udlægning i vejledninger: 

• Karrierelæring som refleksionskompetence

B.    Identificere, hvordan karrierelæring kan praktiseres 
• I sprogfagene

• Som en del af – og i forlængelse af - Almen Sprogforståelse

• Som del af elevernes valg af studieretning efter grundforløbet

• Strukturelt igennem et treårigt forløb på hhx

C.  Udvikle karrierelæringsmoduler til anvendelse i fagene
• Konkrete undervisningsforløb, struktureret efter FIMME-princippet

• NB: God inspiration på Karrierefokus – i og efter gymnasiet

http://karrierefokus-gym.dk/


Brobygning 
– sprogsyn og sprogdidaktik
Etablering af kontakt til udvalgte skoler i nærområdet

• Tydeligere overgange fra grundskole til gymnasial uddannelse

• Indblik:

– For gymnasielærere i sprogfagets praksis i grundskolen

– For folkeskolelærere i sprogfagets praksis i gymnasiet

- Vægtning af kommunikativ kompetence (grammatik, ordforråd, fluency)

- Vægtning af arbejdet med CEFR-beskrivelserne i Fælles Mål og Læreplaner

- Indblik i afsluttende prøver (eksamensopgaver og mdt. eksamen)

Ledelsesforankret samarbejde fremadrettet

• Rammesætning, fx i form af aftaler om årlige møder og ressourcetildeling



Videre perspektiver

Hvad sker der rundt omkring i landet i forhold til fremmedsprog? 

https://app.fleximap.dk/e/YNPQNNRWHGEUCTHXPHWTNVXK


Links

• Det Nationale Center for Fremmedsprog www.ncff.dk

• NCFF på Facebook https://www.facebook.com/NCFFDK/

• Tilmelding til NCFFs nyhedsbrev https://ncff.dk/aktuelt/nyhedsbrev/tilmelding-til-nyhedsbrev/

• UFM og UVM, Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet 
https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-
uddannelsessystemet.pdf

• Teoretisk pædagogikum 2019, TEMA: Karrierelæring i og med fag
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ikv/uddannelse/paedagogikum14/teopaed-
opgaven/skoleaar+2018-19/tema+1+karrierelaering+i+og+med+fag.pdf

• Karrierefokus – i og efter gymnasiet http://karrierefokus-gym.dk/

• Sprogkortet (NCFF overblik over sproginitiativer på landsplan) 
https://app.fleximap.dk/e/YNPQNNRWHGEUCTHXPHWTNVXK

http://www.ncff.dk/
https://www.facebook.com/NCFFDK/
https://ncff.dk/aktuelt/nyhedsbrev/tilmelding-til-nyhedsbrev/
https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ikv/uddannelse/paedagogikum14/teopaed-opgaven/skoleaar+2018-19/tema+1+karrierelaering+i+og+med+fag.pdf
http://karrierefokus-gym.dk/
https://app.fleximap.dk/e/YNPQNNRWHGEUCTHXPHWTNVXK

