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Cette langue recherchée  

- morte ou vivante 



Pause-café ou au travail? 



Nous 
guettons 
en vain 
pour 
retrouver 
la 
grandeur 
du temps 
jadis 



Sidst kendte tal for fransk i gym 

• 17,5% alle niveauer af en årgang tilsammen: 
fransk beg. A, forts. B og forts. A 

• Et fald fra ca. 30% af en årgang før reformen af 
2005, da det sproglige gymnasium fandtes. 

 



Vanskeligheder på vejen 

• 3. fremmedsprog nærmest forsvundet 

• Manglende holdoprettelse 

• ’Engelsk er nok’-holdningen trives fortsat.  

• Kun tysk skal tilbydes som 2. fremmedsprog 

• Imageproblem for fransk?  

• Danske mindreværdskomplekser: åbn-dit-sind-
og-verden-åbner-sig-for-dig 



HF/VUC 

• Brugerbetaling for kurser hvis man allerede 
har en videregående uddannelse 

• S-R-SF-regeringen ville ikke ændre på VK-
regeringens forringelser på dette område 

• Politisk pres 



Mais nous ne pleurnichons pas 



Où allons-nous donc maintenant? 



Folkeskolereformen 
 

 
• Engelsk rykkes ned med start i 1. klasse 

 
• 2. fremmedsprog er tysk og fransk  som rykkes ned med start i 5. 

klasse og gøres obligatorisk fra 5.-7. klasse. Flere og bedre 
fortsætterelever i gym? 

• Timetallet øges med netto 1 t/u, idet 2 af de tre timer/u tages fra 
timerne i 7.-8. kl. 
 

• Valgfag, herunder fx tysk, fransk, spansk, rykkes ned fra 8. til 7. 
klasse. 
 

• Dermed kunne det se ud til at nogle af anbefalingerne fra 
sprograpporten fra Bodil Due-udvalget Sprog er nøglen til verden, er 
blevet fulgt, herunder især tidligere sprogstart. 
 



2. fremmedsprog fra 7. til 5. klasse 

• En tidligere sprogstart er ifølge gennemførte forsøg en klar fordel for 
sprogindlæringen. Der opnås en større frihed og lethed, sprogstart finder 
sted inden puberteten og afstanden mellem start på 1. og 2. 
fremmedsprog øges ikke yderligere. 
 

• Vi kan i første omgang ikke få armene ned!! 
 

• Hvordan er det politisk kommet i stand? 
• Venstres Karen Ellemann og Lykke Friis – nu i opposition – punkede 

regeringen – og med rette - for mangel på en samlet, national 
sprogstrategi og mangel på sproglig ambition også ift 2.  og 3. 
fremmedsprog.  
 

• DF koblede sig på vognen når blot det handlede om de vestlige sprog, og 
de sydlige sprog og især arabisk kunne undgås. 
 



Er fransk styrket? 

• Fremover skal 2. fremmedsprog – tysk eller 
fransk – tilbydes eleverne fra 5. klasse mod 
hidtil fra 7. klasse. 

• Dette kunne alt andet lige tyde på en styrkelse 
af fransk 

• For at sikre gennemførelsen heraf kræves der 
at alle gode kræfter med fransklærere, elever, 
forældre og erhvervsliv i spidsen presser på i 
kommunerne for at dette sker. 



Hvorfor lære fransk? 

• Fransk er et verdenssprog som tales på alle 
kontinenter 

• Fransk er officielt sprog i ca. 30 lande 

• Fransk er et EU-sprog 

• Engelsk er et krav, men engelsk er ikke nok 

• Frankrig er verdens 5.-største økonomi 



De store aktuelle spørgsmål: immigration som redning 
eller forbandelse? 



Er det afrikanerne der er afgørende for fransks 
fremtid? 



En strategi for fransk? 

• En Afrikaeffekt for fransk som Latinamerika for 
spansk? 

• Er Afrika ligeså fascinerende og eksotisk som 
Latinamerika? 

• Fransk et krav i EU 

• Fransk som indgang til dele af den arabiske 
verden 

• Fransk 2. fremmedsprog i Danmark, et 
verdenssprog 



L’écrivain togolais Sami Tchak à Paris lors du stage de 
l’APFD en octobre 2013 



Une vue d’en haut s’impose, une vision globale 



Hvilke sprog skal læres? 

• Ifølge en EU-arbejdsgruppe: 

• 1) et identitetssprog 

• 2) et kommunikationssprog 

• 3) et personligt sprog 

 

• Ifølge Barcelonamålene: 

• Modersmål + mindst 2 fremmedsprog 



Hvad nu? 

• Presse på i kommunerne 

• Presse på ift KL og lærerseminarier 

• Presse på i stx, hf og hhx ift både begynder- og 
fortsætterfransk 

• Hidtil er elever med fransk fra folkeskolen i 
nogle tilfælde blevet indplaceret på 
begynderhold i gymnasiet, denne mulighed 
bliver i endnu højere grad udtryk for 
ressourcespild 

 



En front for mere og bedre sprog? 

• Ja til Sprog 

• DI 

• Gymsprog 

• TLF/gym og HF 

• ECML/CELV 

• Fælles kurser 

• Fælles henvendelser 



Fransklærere som aktivister 

• Kontakter folkeskole-gym til gensidig 
stimulans 

• Ift kommunen 

• Læserbreve, Furesø Kommune indfaser 
reformen med fransk fra 6. klasse i 2014 

• Fransk ligner engelsk og er dermed sprogligt 
set ikke uoverkommeligt, et sprog som giver 
learneren endnu et verdenssprog (modsat fx 
kinesisk) 

 



Fransklærerforeningen 

• Ca. 550 medlemmer 

• Heraf ca. 450 fra stx og hf 

• Vi kan være tilfredse med at vi har medvirket 
til at sætte en dagsorden for sprog, bl.a. ift 
Bodil Due-rapporten og Ja til Sprogs 
sprogpolitiske udmeldinger 

• Samarbejdet især med tysk (og engelsk) har 
haft en afgørende betydning  


