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Vi er glade for, at du og dine elever vil deltage i NCFF’s sprogkonkurrence! Nedenfor finder du den 

vigtigste information til, hvordan dagen/modulerne kan afholdes. 

 

Vi har udarbejdet et informationsbrev til eleverne, som du bedes læse grundigt med dem. Heri finder I 

informationer om konkurrencen og dens indhold. 

 

Ideen er, at dine elever skal kommunikere til en gruppe unge elever fra et engelsktalende land, som gerne 

vil vide mere om Danmark. Konkurrencens overemne er kulturmøder og ungdomskultur, og dine elever 

skal i grupper på 3-5 elever vælge sig ind på ét af følgende underemner:  

- Underemne 1 - Young in Denmark / Under preassure – coping with stress 

- Undermene 2  - Social media 

- Undermene 3 - Etiquette and customs 

Eleverne skal i deres gruppe udarbejde en video på 2,5-5 minutter, der belyser det valgte underemne for 

de jævnaldrende skoleelever. De unge skal i videoen tale engelsk, og produktet skal give udtryk for viden 

om og refleksion over forskelle mellem egen kultur og målsprogskulturen. Gruppen skal formidle deres 

fortælling i videoen med blik for målgruppen og med brug af kreativitet. 

 

Til hvert underemne er der udarbejdet nogle opgaver, som kan forberede eleverne på arbejdet med at 

udarbejde en video. 

 

Materialet er udarbejdet til at fylde fire moduler af 90 minutters varighed. Man kan bruge materialet på en 

(sprog)dag, hvor alle fire moduler afholdes på én dag, eller man kan bruge materialet i fire af sine 

almindelige undervisningsmoduler eller tilsvanrende. Det er op til dig som lærer at vurdere, hvor lang tid 

eleverne skal bruge på de forberedende opgaver, og hvor lang tid de dermed har til at producere deres 

video.  

 

Efter endt videoproduktion skal hver skole udvælge de tre bedste videoer pr. sprog, som sendes ind til 

NCFF, der udvælger de bedste videoer, som går videre i den nationale konkurrence. Hvis der er mulighed 

for det, kan det være en idé at lade eleverne vælge de bedste videoer til en sprogcafé e.l. Vi anbefaler 

dog, at dette ligger efter selve arbejdet, dvs. at det ikke er indberegnet i de fire moduler. 
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