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Hvad vil jeg tale om i dag?

• I programmet står der: 

Nationalt Center for 
Fremmedsprog og hvad det kan 
gøre for tysk i grundskolen?

• MEN det vil jeg ikke tale om, 
derimod om

Hvad er NCFF?

Hvad kan NCFF?

Hvad kan NCFF ikke?

Hvad kan vi bruge hinanden til?



Hvad er NCFF?
• Et regeringsnedsat femårigt center med en lille pose penge og 

to afdelinger (100 mio i alt) med i alt 8 medarbejdere

• Et center, der er til for hele uddannelsessystemet, men bor på 
universiteterne (hhv. KU og AU)

• Et center, der skal være med til at sørge for 1) at flere får flere 
og bedre fremmedsprogskompetencer og 2) at 
fremmedsprogsuddannelser er af høj kvalitet og relevante

• Del af Strategi for styrkelse af fremmedsprog i 
uddannelsessystemet



NCFF’s organisering…

Prodekan for uddannelse 
Jens Erik Mogensen, KU 
og prodekan for 
uddannelse Niels 
Lehmann, AU + de to 
centerledere

Diverse repræsentanter 
for interessenter

Koordinerer med 
UVM



Hvad kan NCFF?

• NCFF kan samle viden, gøre den tilgængelig – også fra internationale 
kilder

• NCFF kan være med til at sørge for, at fremmedsprogskompetencer 
associeres som nyttige, interessante, etc. i offentligheden (f.eks. som 
karrierekompetencer) – kommunikation er et stærkt våben

• NCFF kan finansiere spændende projekter (oftest efter sparring)

• NCFF kan selv initiere projekter

• NCFF kan bygge bro og samarbejde med alle

• NCFF kan arbejde på at få politisk indflydelse



Eksempler på indsatser
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• Formidling af forskningsprojekter http://ncff.dk/fremmedsprogsdidaktik/

• “FremMedSprog2019”-dagen http://ncff.dk/

• Opsamling af “gode historier” 
https://www.facebook.com/Fremmedsprog/photos/a.2404821316459888/2439135009695185/?type=3&theater

• Inddragelse af erhvervsliv

• Kommunale sprogstrategier

• Sprogstrategier på uddannelsesinstitutioner

• Danmarkskort http://ncff.dk/sprogkortet/

• Fødselsdagskonkurrence – Sprog bygger bro https://events.au.dk/sprogbyggerbro

• Konference 19.9.19 om brobygning - projektformidling

• Konkurrence på ungdomsuddannelsesniveau Dyrk Sproget

http://ncff.dk/fremmedsprogsdidaktik/
http://ncff.dk/
https://www.facebook.com/Fremmedsprog/photos/a.2404821316459888/2439135009695185/?type=3&theater
http://ncff.dk/sprogkortet/
https://events.au.dk/sprogbyggerbro
https://app.fleximap.dk/e/YNPQNNRWHGEUCTHXPHWTNVXK/


NCFF har indsatser
• … på alle niveauer af uddannelsessystemet …

(grundskole, ungdomsuddannelse, videregående, erhvervsuddannelser)

• … og udenfor
(erhvervsliv, sprogstrategier, diskurs)

• Eksempler grundskole: PD-modul, brobygningsprojekter, “flying 
squad”, konkurrencer, m.m.

• Eksempler ungdomsudd.: PD-modul, tilskynde flere til Master, 
brobygningsprojekter, “flying squad”, udveksling (del-administration), 
netbaserede forløb til PIU, konkurrencer m.m.



Indsatser…

• Eksempler MVU/LVU: Brobygningsprojekter, friuddannelsesforsøg, 
sprogligt boost, sprogprofiler, følgeforskning m.v.

• Eksempler EUD: Netværk, netbaserede forløb til PIU, udvikling af VR-
materialer og -forløb



Hvad kan NCFF ikke?

• NCFF har i princippet ingen beføjelser, så vi kan ikke bestemme, hvad 
andre skal – men vi kan gå i dialog

• NCFF kan ikke regne med at have politisk indflydelse

• NCFF kan ikke tillade sig at forfordele nogle sprog eller nogle områder

• NCFF alene kan ikke sige, hvor skoen trykker i de forskellige sprog på 
de forskellige niveauer



Men …hvad står der så om tysk i strategien?

• Strategien er ikke en strategi for tysk og fransk i grundskolen, men der 
er ingen tvivl om, at tysk og fransk og engelsk har en prominent plads 
i bevidstheden. 

• Fransk: 47
• Tysk: 32
• Engelsk: 32
• Spansk: 6
• Norsk: 5
• Svensk: 3

• NCFF arbejder for alle fremmedsprog, men det er indlysende at vi 
skeler til sprogenes (nuværende og potentielle) plads i 
uddannelsessystemet. 



Hvilke projekter har involveret tysk i grundskolen?

• Tværinstitutionel tyskdag - Invitation af tre grundskoleklasser til 
tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur og en kåring af den sejeste
tyskklasse (vest).

• Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv. En 
behovsanalyse i faget tysk (begge)

• Obligatoriske sprogdage for alle Herlev kommunes 8.klasse-elever -
forsmag på AP (øst)

• Junior sprogcamp (øst)

• Vertikalt lærersamarbejde (øst)

• Glæde ved sprog gennem styrkelse af sproglig opmærksomhed (øst)

•



..fortsat
• Forsvar for fremmedsprog: Argumenter og gode historier (begge)

• Tyskelevers og tyskstuderendes kognition: oplevede problemfelter 
(begge)

• Byg fremmedsproget op med Lego (øst)

• Sammen styrker vi sprog (vest)

• Sprog på langs og tværs (vest)

• Fremmedsprogsdidaktisk projekt (begge)



Hvilke udfordringer er der med tysk i grundskolen?

• Gymnasierne: ”De unge har ikke lært nok”



Professions-
højskoler

Grundskole

Ungdomsud.

Læreruddannelser

Universi-
teter

Job/Uddannelse

Job/Uddannelse

Job/Uddannelse

Føde”kæden” er 
papirstynd
- Alt for få lærerstud.



Hvorfor læste du selv tysk ><hvilken begrundelse giver du dine 
elever/studerende

Forveksler 
undervisere 

samfundsbehov 
med 

individbehov??

Anses det ikke 
for legitimt at  

lære sprog 
bare fordi det 

er sjovt?



Hvordan kan vi bruge hinanden?

• Vi vil gerne have flere projekter i grundskolen – hvordan?

• Vi vil gerne have relevante informationer om væsentlige aktiviteter og 
problemstillinger, ministeriehenvendelser etc. – vi poster gerne og 
deltager i debatten

• Tænk hvis vi kunne tale med én stemme for tysk i hele 
uddannelsessystemet

• Tænk hvis vi i denne sluttede kreds kunne blive enige om, at tysk 
selvfølgelig er vigtigt (også pga det store overlap i vokabular), men at 
det ikke er til Danmarks gavn, hvis ikke andre sprog også fremmes



Der er nok at tage fat på


