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KARRIERELÆRINGSSKEPSIS

• Som gymnasielærer kan man godt opleve en vis grad af 
skepsis over for begreber som  ‘karrierelæring’ og 
‘innovation’.

• Vi er opvokset på fundamentet af det almendannende og det 
studieforberedende. 

• Vores mål er at gøre vores oplæg konkret og 
anvendelsesorienteret og inspirere til øvelser, der ligger i 
naturlig forlængelse heraf.

• Der kommer lidt teori nu, men ellers er der mest fokus på det 
direkte anvendelige.



FRANSK SOM EN KARRIEREKOMPETENCE, MEN FREM 
FOR ALT EN TILLÆGSKOMPETENCE

• Vores forståelse af karrierelæring er bred, og vi oversætter ofte karrierelæring 
til livslæring og vil i oplægget både have fokus på fransk som en karrierekompetence,
men måske i endnu højere grad som en tillægskompetence. Dette ud fra den 
grundlæggende betragtning, at hovedparten af vores elever ikke skal læse fransk på 
universitetet, men derimod kan berige deres (arbejds)liv, når de taler flere sprog.

• Vi vil forsøge at være konkrete og anvendelsesorienterede og tage udgangspunkt i 
måder at arbejde på, som I kender i forvejen og blot tilføre et karrierereflektionslag og 
et innovationselement.



KARRIELÆRING 
SOM NYT 
INDSATSOMRÅDE

• Karrierelæring er et relativt nyt begreb i den 
danske gymnasieskole. Begrebet kom ind i de 
gymnasiale uddannelser med 2017-reformen. 

• Med reformens ord skal vi ”styrke elevernes 
karrierekompetencer”, og vi skal forankre 
karrierelæring i ”det daglige arbejde”, så 
eleverne får ”indsigt i fagenes anvendelse i det 
omgivende samfund” og så de ”får konkrete 
erfaringer med faget i praksis”. 



KARRIERELÆRINGSTEORETIKEREN BILL LAW
• Den engelske karrierelæringsteoretiker Bill Law er inspirator for forståelsen af 

karrierelæring i 2017-reformen. 

• Han peger på, at evnen til at kunne træffe valg og tage beslutninger er essentielt i 
forhold til aktiviteter, der fremmer ens karriereudvikling.

• Laws pointe er, at evnen til at træffe valg og tage beslutninger på en kompetent 
måde må læres på lige fod med fx det at lære at læse, skrive og regne.

• Law har som konsekvens heraf udviklet en model for, hvordan disse færdigheder 
kan læres af den enkelte elev eller gennem hjælp fra andre.

• Kort sagt handler modellen om, at eleverne skal opdage, filtrere/ordne, fokusere og 
forstå. 



•Er at finde på EMU’en. Følg nedenstående link:
•
•https://emu.dk//sites/default/files/2018-
12/Karrierel%c3%a6ringsmodellen%20003.pdf

KARRIERELÆRINGSMODELLEN 





DET HANDLER OM AT SKABE VÆRDI FOR ANDRE

•Som konsekvens af globaliseringen er innovation og entreprenørskab blevet 
en del af uddannelsesdiskursen.

•Ifølge Fonden For Entreprenørskab har vi at gøre med entreprenørskab, når 
der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi 
for andre.

•Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art.

•Værdi skal altså ikke forstås snævert som økonomisk, men som en langt mere 
åben og bred værdiforståelse, hvilket åbner for mange didaktiske muligheder.



• Hvis du har et begyndersprog som fransk på A-niveau 
på din gymnasiale uddannelse, får du flere 
videreuddannelsesmuligheder.

• Det er en forudsætning at have fransk, hvis man vil læse 
fagene på universitetet, være korrespondent, etc.

• Det er en fordel at kunne sproget, hvis man vil bo i et 
fransktalende land

• ….Men der er så meget andet, man kan bruge fransk 
til.  Den pointe tror vi, at vi kan åbne elevernes øjne for, 
når vi i højere grad sætter karrierelæring på 
dagsordenen.

DEN KLASSISKE TILGANG: 
HVAD KAN MAN EGENTLIG 

BRUGE FRANSK TIL?



HVILKE ANDRE 
KOMPETENCER GIVER 
FRANSK SOM  
BEGYNDERSPROG?

Arbejde med oversættelse:
• Hvilke kompetencer opnår man egentlig, når man er 

god til at oversætte?
• Hvad kan man bruge disse kompetencer til ude i den 

”virkelige verden”? 
• Kunne man forestille sig, at man lærer noget, som man 

kan bruge i andre sammenhænge?

Arbejde med grammatiske øvelser:
• Når man øver sig i grammatik, så bliver man 

(forhåbentligt) god til grammatik, men træner man 
egentligt også nogle andre kompetencer, som man kan 
bruge i andre sammenhænge end de grammatiske?

• Hvilke kompetencer skal man egentligt besidde, hvis 
man for alvor vil udvikle sig til en dygtig grammatiker?



HVILKE ANDRE 
KOMPETENCER GIVER 
BEGYNDERSPROGENE?

Glosetræning:
• Hvad har vi egentligt brug for, når vi skal lære 

gloser?
• Kan vi bruge vores evne til det at lære gloser 

(at kunne huske glosernes betydning, deres 
bøjning og deres mulige anvendelse) i andre 
sammenhænge end de konkret sproglige? 

Arbejde med litteratur:
• Hvorfor læser vi egentlig litteratur?
• Hvorfor skal vi læse fransksproget litteratur?
• Kan litteratur fra andre lande noget, som dansk 

litteratur ikke kan? Og hvad kan vi få ud af 
det?



DYRK JERES NETVÆRK
LAD DINE TIDLIGERE ELEVER INSPIRERE DINE NUVÆRENDE OG LAD DINE 

NUVÆRENDE INSPIRERE DINE KOMMENDE.



DIT FRANKOFONE
NETVÆRK

- ENDNU LETTERE

- ENDNU VIGTIGERE

MAN KAN HURTIGERE FÅ ENS

FRANSKE KONTAKTER IND I TIMEN. 

VI SKAL UDNYTTE, AT VI ER BLEVET

MERE VANT TIL VIRTUELLE MØDER

(TEAMS, ZOOM, SKYPE).

VI KAN LET UDVEKSLE LYD OG

BILLEDE.



HVEM HAR I I JERES NETVÆRK, SOM 
I KAN KONTAKTE?

• Spørg jeres 3.g-elever, om I må tage kontakt til dem efter gymnasiet.

• Spørg ligeledes jeres udvekslingselever, om de har lyst til at hjælpe jer i jeres 
fremtidige undervisning ved fx at lave små film om sig selv fra hjemlandet eller 
medvirke virtuelt via Teams/Skype. 

• Etabler kontakter med universiteter i Frankrig, der uddanner studerende i at 
undervise i fransk som 2. fremmedsprog og tilbyd praktikophold på jeres 
gymnasium.



SEND EN SMS, MAIL, 
CHAT ELLER FORETAG 
ET TELEFONOPKALD!

• Spontan kommunikation via diverse 
medier er en vigtig kompetence i 
dag. Det kan man med fordel 
træne i undervisningen ved at gøre 
brug af fx sms, telefon og 
Messenger. 

• Lad eleverne kommunikere om 
almene emner, temaforløb m.m.

• Lad eleverne gennemføre et 
interview med en franskmand

• Rollespil: Lad eleverne ringe til 
lægen og bestille tid; booke et 
hotelværelse, bestille bord på en 
restaurant, m.m.



LE CLIMAT

• Hvordan kan man få unge til at gå mere op i 

klimaproblematikken? 

• Læs artikler, blogindlæg, digte m.m. om klima, 
så eleverne opbygger et ordforråd og viden 
om klimaet

• Kontakt franskmænd, der er meget 
klimabevidste

• Lad dine elever arrangere en 
klimademonstration: nogle elever inviterer til 
begivenheden, andre planlægger 
arrangementer, nogle holder taler, mens andre 
skriver en reportage. 



LE LIVRE DE BÉA
JOHNSON: 

”ZÉRO DÉCHET”
• BÉA JOHNSON EST UNE 

BLOGUEUSE ET 
CONFÉRENCIÈRE SPÉCIALISTE 
DU MODE DE VIE ZÉRO 
DÉCHET.

ELLE EST ARRIVÉE AUX ÉTATS-
UNIS EN TANT QUE FILLE AU 
PAIR EN 1992. ELLE Y A 
RENCONTRÉ SON MARI ET 
N’EST JAMAIS REPARTIE.

• EST-ELLE UNE DÉESSE?

• EST SA MODE DE VIE UNE 
RELIGION?

Béa Johnson: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hNZ4OBS38uU

Minimalisme et Zéro déchet: 
« Ces 20 choses que je 
n'achète plus »
Raphaëlle 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=AiMzPfwU8d4

https://www.youtube.com/watch?v=hNZ4OBS38uU
https://www.youtube.com/watch?v=AiMzPfwU8d4


FAIRE UNE INTERVIEW 
AVEC UN PROFESSEUR

EN FRANCE SUR LE 
CLIMAT

ZÉRO 
DÉCHET



LE CLIMAT
• LES ÉLÈVES PRÉPARENT LEURS QUESTIONS À POSER 

À M. GRIMAULT EN BRETAGNE 

QUI EST-IL?

- PROFESSEUR DE MATHS EN FRANCE

- IL A ENSEIGNÉ AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

- HERNING GYMNASIUM ET LA CROIX ROUGE LA 
SALLE BREST ONT FAIT DES ÉCHANGES

- ON NE LE FAIT PLUS, MAIS ON GARDE NOTRE
AMITIÉ PROFESSIONNELLE

- CHRISTOPHE GRIMAULT S’INTÉRESSE BEAUCOUP
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

- SA FAMILLE EST UNE FAMILLE ZÉRO DÉCHET

- EST-CE QUE C’EST COMME UNE RELIGION POUR
EUX?



LE CLIMAT

• LES GRIMAULTS ONT LEUR
GROUPE PUBLIC SUR 
FACEBOOK “SOF ET TOF: 
NOTRE RÉVOLTE POSITIVE”

• LA FEMME DE CHRISTOPHE, 
SOPHIE, ÉCRIT SUR NOTRE
TRAVAIL SUR LE CLIMAT SUR 
FACEBOOK

• ELLE NOUS REMERCIE – MÊME
EN DANOIS



• CLÉMENT A MAINTENANT 18 ANS

• IL VIENT DE BELLAC, PAS TRÈS LOIN DE 
LIMOGES

• CLÉMENT PARLE ICI DU CLIMAT

• BRUGES SOM EN LYTTEØVELSE

• BRUGES SOM EN KILDE (FX TIL SRO)

.

CLÉMENT – NOTRE ÉTUDIANT 
D’ÉCHANGE L’ANNÉE 

DERNIÈRE



CLÉMENT PARLE DE 
SON ÉCOLE

GEVINSTEN VED AT FÅ EN
UNG FRANSKMAND TIL AT 
LAVE SMÅ, KORTE VIDEOER ER 
STOR

• HAN FANGER DERES
OPMÆRKSOMHED

• HANS BEGEJSTRING
SMITTER AF

• DE TØR KONTAKTE HAM 
BAGEFTER



DEN POLITISKE VINKLING

• HVILKE POLITISKE PARTIER HAR 
KLIMAÆNDRINGERNE PÅ DAGSORDENEN?

• HVORDAN DELTAGER UNGE I DEBATTEN OM KLIMA?

• GRETA THUNBERGS TALE I PARIS (ASSEMBLÉE 
NATIONALE)



DEN IDENTITETSSKABENDE OG POLITISKE VINKLING 
SRO

Hvordan påvirker interessen for klimaet 
identitetsdannelsen? Er det et mål, en religion (med 
guruer og guder), en trend, en livsstil, en nødvendighed, 
en industri?

- Redegør for, hvordan man gennem interessen for 
klimaet skaber sig en identitet.

- Analyser og fortolk selvvalgt materiale på de to sprog, 
der viser, hvordan klimainteressen former individet. 

- Vurder, hvad man som individ opnår ved at interessere 
sig for klimaet.

Hvordan markerer man et politisk ståsted gennem 
interessen for klimaet?

- Redegør for, hvordan man markerer et politisk 
ståsted ved at vise interesse for klimaet?

- Analyser og fortolk selvvalgt materiale på de to 
sprog, der viser, hvordan klimaaktivisme er en måde 
at markere sig politisk på.

- Vurder, hvad man som individ opnår ved at være 
politisk aktivist. 



• HVORI LIGGER DER KARRIERELÆRING OG INNOVATION I ET 
TEMA SOM ”LE CLIMAT”?

• HVORDAN KUNNE DU FORESTILLE DIG AT ARBEJDE MED 
KLIMA PÅ DIN SKOLE?

• HVILKE VINKLER OG MATERIALER KUNNE DU INDDRAGE? FX 
GRETA THUNBERG PÅ FRANSK, LES NATIONS UNIES: UN 
ARTICLE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• HVORDAN KAN DU STYRKE DIT FRANSKE NETVÆRK PÅ DIN 
SKOLE? HVAD KAN MAN GØRE FOR AT FÅ FLERE 
FRANSKTALENDE UDVEKSLINGSSTUDERENDE?

WORKSHOP



BEGYNDERSPROG GIVER MOD

Noget af det, vi som begyndersprogslærere kan give vores elever, er en bevidsthed om, at de med 
afsæt i begyndersproget kan udvikle deres evne til at tage ordet og blive mere modige. Derfor gælder 
det om at sige til vores elever, at de udvikler deres mod:

• Når de kaster sig ud at tale ”babyfransk” foran hele klassen og lige så stille udvikler deres sprog.

• Når de er på studietur og tager kontakt til  nye mennesker

• Når de er værter ved genbesøg

• Når de fortæller om deres sprogfag foran kommende elever til et åbent hus-arrangement

• Når de interviewer franskmænd virtuelt



BRANDINGVIDEOER
INDDEL  ELEVERNE I BRANDING-GRUPPER. HVER GRUPPE FÅR TIL OPGAVE AT 

LAVE EN BRANDINGVIDEO OM HERNING:

Kunst: 
HEART, De 

geometriske haver, 
Skulpturparken, 
Carl Henning 

Pedersen museet, 
Elia…

Handel:
Gågaden, 

Messecenter 
Herning, 

Kultur: 

Boxen, Herning 
Kongrescenter, 
Team Teatret, 

Den jyske 
Sangskole, 
Ensemble 

Midtvest…

Historie: 

Søby 
Brunkulsmuseum, 

Textilmuseet, 
Museum 

Midtjylland…



UDVID ELEVERNES PERSPEKTIV

• I et karrierelæringsperspektiv giver det god mening at udvikle elevernes evne til at træne 
formidling via forskellige medier og med forskellige afsendere og modtagere. 

• Man kan således træne nyhedsformidling og lade eleverne agere nyhedsværter. 

• Man kan give dem til opgave at lave reportager fra fransktalende områder i verden.

• Mulighederne er uanede. Måske skal vi have vores elever med på at idegenere: Hvad har de 
brug for i deres fremtidige liv som sprogbrugere?



DEN STORE FEST
BRYLLUP ELLER BARNEDÅB

• Vi har flere gange afholdt bryllupsfester på sprogdage, hvor vi har haft fire lektioner til vores 
rådighed – og vi har brugt lektionerne på dels forberedelse, dels afholdelse af festen.

• Eleverne har arbejdet i grupper med at udarbejde:

• Indbydelser

• Menukort

• Bordplan

• Samtalekort, så eleverne har gloser de kan støtte sig op ad i konversationen ved festen.

• Aktiviteter under festen: taler, sange, m.m.



SOIRÉE MAROCAINE

• Vælg et tema, fx marokkansk mad. Tag gerne 
udgangspunkt i en blog, hvor eleverne kan finde 
opskrifter, de gerne vil arbejde med.

• Eleverne læser opskrifterne på klassen
• De forbereder maden derhjemme (hold styr på, 

hvem der har hvad med vha. et fælles dokument).
• Alle spiser maden sammen på skolen en aften
• Klassen får besøg af en oplægsholder, der måske 

kommer fra det pågældende land eller har en 
særlig indsigt i det. Eleverne har på forhånd 
forberedt relevante spørgsmål.



LAD ELEVERNE KURATERE EN FOTOUDSTILLING
FYSISK ELLER VIRTUEL



FOTOUDSTILLINGERNE

• Kan man med fordel arrangere allerede fra 1.g 
og fx lade dem handle om gloser i relation til 
familie, sport, fritid, m.m.

• Afhold fernisering, få en af eleverne til at byde 
velkommen og introducere til udstillingen, få andre 
elever til at spille kunstnere eller historikere, der 
holder oplæg og lad andre elever igen agere 
besøgende, der taler om billederne.



Eller en
kunstudstilling



• I denne tid med 
udeundervisning kan vi 
måske lave nogle små 
karrierelæringsaktiviteter, 
som på en og samme tid 
kan give mening for 
eleverne og tjene et socialt 
formål. 

KARRIERELÆRING 
UDENFOR



EN TUR PÅ STADION

Gå over på byens atletikstadion eller blot ud på en af plænerne og øv substantiver og gloser, der har at 
gøre med sport og konkurrence.

Lad eleverne afprøve, hvilke gloser de skal gøre brug af for at kunne spille et boldspil, sætte gang i en 
stafet, springe længdespring med mere.

Lad en af eleverne være dommer eller træner.

Lad dem måle banen op og øve metersystemet på fransk. 

Lad en af eleverne lade som om, at vedkommende kommer til skade og få de andre elever til at ringe 
efter en læge. Tag eventuelt en førstehjælpskasse med fra kontoret for at skabe lidt mere autencitet.



• Gå en tur på kirkegården med dine elever. Tal med 
dem om begravelser og gravsteder i hhv. Danmark 
og Frankrig, tal med dem om at vise respekt for 
kirkegården, og hvordan man færdes på en 
kirkegård.

• Vis dem gerne billeder af franske kirkegårde og tal 
med dem om, hvad der adskiller de to 
begravelsespladser fra hinanden og hvad de ser på 
hhv. en fransk kirkegård og en dansk kirkegård.

• Lad eleverne gå rundt to og to for at studere 
gravstenene. Lad dem øve årstal og tale om de 
mennesker, der ligger begravet; lad dem i en konkret 
samtale træne de to datider. 

PÅ KIRKEGÅRDEN



I TRAFIKKEN

• Når man kommer til udlandet, oplever man ofte at skulle finde fra A til B i en by, man ikke normalt færdes 
i. 

• Derfor giver det mening at træne elevernes evne til at forstå såvel mundtlige som skriftlige instruktioner i at 
nå frem til et bestemt sted. 

• Lav et orienteringsløb med spanske beskrivelser, de skal følge. Brug den gammeldags version eller apps 
som fx Woop App.

• Lad eleverne spille forskellige roller som fx
• En sekretær der skal planlægge en rute eller rejse til sin chef.

• En erhvervsrejsende der skal forstå en instruktion i at finde fra hotellet frem til kongrescenteret.

• En receptionist, der skal forklare sine hotelgæster, hvordan man finder rundt i Herning og fx kommer til DGI-huset, 
Kongrescenteret.



VELKOMMEN TIL LØVENS HULE

• Pitch din idé!

• Lad eleverne forestille sig, at de fx skal åbne en restaurant, 
opbygge en internetvirksomhed, åbne en lokalradio m.m. 

• De får 1 minut til at pitche deres idé for løverne – en gruppe på 
fem elever fra klassen, som skal tage stilling til, om de vil 
investere eller ej. 

• Løverne giver naturligvis feedback på begyndersproget.  



På Herning Gymnasium har vi i en årrække været 
med til at arrangere SPROGFESTIVAL for eleverne i 
det midt- og vestjyske



SPROGFESTIVAL
• Kernen i vores sprogfestival er kontakten med virksomheder i lokalområdet, fordi det er vigtigt at få 

kendskab til, at der er en verden uden for skolens vægge, der råber efter sprogkyndige.

• Det er en autentisk proces, vi sætter eleverne i gang med. De skal først læse og forstå en jobannonce, 
derefter skal de orientere sig om virksomheden via deres hjemmeside. Næste skridt er at få formuleret 
en ansøgning og et CV på enten spansk, fransk, tysk eller engelsk. Det er afgørende betydning, at 
rundvisning på arbejdspladsen og jobsamtalen foregår på fremmedsproget. 

• Eleverne oplever, at det er meget grænseoverskridende, men også en skøn følelse af at de kan klare 
sig meget bedre end forventet til jobsamtalen.

• Det giver blod på tanden at møde mennesker, der fortæller om deres nytte af fremmedsproget i deres 
hverdag.







DET RULLENDE GYMNASIUM

• Vi har i en årrække medvirket i ”Det rullende Gymnasium”, hvor vores elever 
"ruller ud" og underviser 8. og 9. klasses-elever, så deres lærere kan få fri til at 
komme ind på gymnasiet og få orientering om vores ungdomsuddannelse.

• Vores elever får således lov til at prøve kræfter med lærerrollen, og det er 
virkelig noget, der rykker i deres opfattelse af det at være hhv. elev og lærer.

• Vi har tilrettelagt det, så eleverne, ca. 14 dage før de skal ud at undervise, har 
en dag, hvor de arbejder innovativt med at udvikle deres undervisning.



DET RULLENDE GYMNASIUM

• Derefter er ansvaret deres. De skal sørge for at møde op på skolen og stå for 
undervisningen. De har en lærer med fra gymnasiet til teknisk og moralsk backup, 
men ikke nødvendigvis en faglærer. 

• Størst succes har vi opnået, hvis vi afsætter tid til en refleksionstime efter besøget 
på folkeskolen, fordi vi dermed giver vores elever mulighed for såvel individuelt 
som kollektivt at reflektere over, hvad de har lært.



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: FOKUS PÅ INDIVIDETS 
OPLEVELSE: 

• Hvad er de tre vigtigste ting, du har lært i dette forløb?

• Hvad har været den største udfordring ved at udvikle undervisningsmateriale 
til 8. og 9. klasse?

• Hvad har været den største udfordring ved at undervise folkeskolelever?

• Hvad har du lært om dig selv i dette forløb?

• Har du lært noget, som har ændret dit syn på faget/fagene i gymnasiet?



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: HVORDAN OPLEVEDE I AT 
SKULLE SAMARBEJDE OM AT UDVIKLE 

UNDERVISNINGSMATERIALE?

• Hvordan blev I enige om indholdet i lektionen?

• Hvordan blev I enige om undervisningens form?

• Hvordan blev I enige om lektionens sekvensering?

• Hvad var det sværeste at blive enige om?



REFLEKTIONSSPØRGSMÅL: HVORDAN VURDERER I 
JERES EGEN UNDERVISNING? 

• Nævn to eksempler på det, der gik godt?

• Nævn to eksempler på det, der gik mindre godt?

• Hvad kan I konkret tage med jer fra undervisningsforløbet i folkeskolen tilbage i 
gymnasiet? Dette både i forhold til jeres uddannelse på gymnasiet, men også i 
forhold til jeres fremtid?



SPØRGSMÅL?

TAK FOR NU
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• CEFU (UKENDT)” PJECE OM KARRIERELÆRING”, TILGÅET ONLINE DEN 5. FEBRUAR 2020: HTTP://WWW.KARRIEREFOKUS-
GYM.DK/SITES/DEFAULT/FILES/PJECE_OM_KARRIERELAERING.PDF

• LOV OM DE GYMNASIALE UDDANNELSER, KAPITEL 3, § 29, STK. 2,3 OG 4: 
HTTPS://WWW.RETSINFORMATION.DK/FORMS/R0710.ASPX?ID=186027#ID1E65FA4C-CB8B-48B4-905C-9610769E2C34

http://ungepaatvaers.dk/wp-content/uploads/omboernog1.pdf
http://www.karrierefokus-gym.dk/sites/default/files/PDF/karrierelaeringsmodellen_trykt_version.pdf
http://www.karrierefokus-gym.dk/sites/default/files/pjece_om_karrierelaering.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186027#id1e65fa4c-cb8b-48b4-905c-9610769e2c34
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