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  Annoncering af konsulentopgave 

  Analyse af unges syn på fremmedsprog i Region Midtjylland  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund  

Rådet for Fremtidens Kompetencer, der er rådgivende overfor 

regionsrådet inden for uddannelse og arbejdskraft, nedsatte den 21. 

maj 2019 et regionalt sprogudvalg, der skal udarbejde et forslag til, 

hvordan fremmedsprogene kan styrkes i Region Midtjylland.  

 

Sprogudvalget ønsker i den forbindelse at igangsætte en analyse, der 

undersøger unges syn på fremmedsprog. Formålet er at få indsigt i, 

hvordan tilgangen til fremmedsprog kan styrkes. 

 

Opgavebeskrivelse  

Analysen skal undersøge, hvilke faktorer der påvirker henholdsvis 

tilvalg og fravalg af fremmedsprog på Region Midtjyllands 

grundskoler og ungdomsuddannelser. Derudover ønskes en analyse 

af undersøgelsens implikationer samt anbefalinger til at styrke unges 

interesse for fremmedsprog. Tilbuddet skal indeholde en overvejelse 

om hvilke temaer, der er vigtige at belyse. Det kunne f.eks. være 

didaktik, brobygning, undervisningens forberedelse, indhold, og 

gennemførelse, karrierelæring eller sprogenes status. 

  

1. Kortlægning af unges syn på fremmedsproglige kompetencer 

Der ønskes foretaget en spørgeskemaundersøgelse samt 

fokusgruppeinterviews på regionens grundskoler (5.-10.klasse) og 

ungdomsuddannelser. Undersøgelsen skal blandt andet:  

 Afdække de unges overvejelser omkring fremmedsprog ift. 

jobmuligheder og generel anvendelse.  

 Afdække de unges syn på fremmedsprogsundervisningen. 

 Afdække de unges motivation for at lære og dygtiggøre sig 

inden for sprog.  

 

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at deltage i 

fokusgrupperne. 
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2. Analyse 

Der ønskes en analyse af undersøgelsens implikationer. Herunder bl.a.: 

 Hvad er de vigtigste faktorer for henholdsvis tilvalg og fravalg af fremmedsprog? 

 Er der forskelle på de forskellige fremmedsprog? 

 

3. Anbefalinger 

På baggrund af analysen ønskes der anbefalinger til indsatser, der kan styrke unges interesse 

for fremmedsprog. Herunder bl.a.: 

 Forslag til strukturelle indsatser. 

 Forslag til indsatser på institutionsniveau. 

 Forslag til indsatser på klasseniveau. 

 

Fremmedsprogene ønskes opdelt i: 

1. Engelsk 

2. Andre europæiske sprog 

3. Øvrige sprog 

 

Budget  

Analyseprojektet skal holdes inden for en ramme af 350.000 kr. incl. moms. Ansøger skal 

være uafhængig og neutral aktør i forhold til de virksomheder og organisationer, som indgår i 

analysen. 

 

Tidsplan  

 Annoncering den 8. november, 2019. 

 Tilbud fremsendes til Region Midtjylland senest den 2. december 2019, kl. 16.00. 

 Tildeling af opgave den 6. december, 2019. 

 Opstartsmøde afholdes fredag den 13. december, 2019, kl. 13.00 på Via University 

College, Ceresbyen 24, Aarhus C. 

 Midtvejsmøde den 3. februar, 2020. 

 Rapportudkast den 5. marts, 2020. 

 Præsentation af foreløbige konklusioner for regionens sprogudvalg den 5. marts, 2020. 

 Endelig rapport den 12. marts 2020. 

 

Tilbudsgivning 

Tilbud skal indeholde:  

 Kontaktperson og kontaktoplysninger vedr. opgaven. 

 Forslag til opgaveløsningen jf. opgavebeskrivelsen. 

 Oplysninger om medarbejdere, ressourcer, tidsplan, metode mv.  

 Oplysninger om pris og kalkulation. 

 

Tilbuddet skal være Region Midtjylland i hænde senest d. 2. december kl. 16.00. Såfremt 

tilbuddet modtages helt eller delvis efter denne frist, vil tilbuddet ikke komme i betragtning. 



 

 

Side 3 

Region Midtjylland anser ikke valg af konsulent for afsluttet, før der er indgået endelig 

kontrakt.  

 

Tilbuddet fremsendes elektronisk med bilag til:  

Jonas Flintegård: jonfli@rm.dk. 

 

Afrapportering 

Den endelige afrapportering skal afleveres som rapport i Word samt PDF format. Herudover 

skal der udarbejdes to Powerpoint præsentationer med afsæt i rapporten. Den ene skal 

præsentere resultaterne i en dyb faglig udgave, som er målrettet interessenter med faglig 

indsigt og analysemæssig forståelse for området. Den anden præsentation skal være målrettet 

en bredere modtagergruppe, f.eks. Rådet for Fremtidens Kompetencer, borgere og politikere.  

 

Herudover skal det være muligt for Region Midtjylland at få tilsendt eventuelle kvantitative 

rådata i form af excel-fil og SPSS-fil.  

 

Vurdering  

Vurderingen af tilbuddet vil ske på baggrund af følgende kriterier:  

 Sammenhæng mellem pris og kvalitet (50 %) 

 Valg af metode (30 %) 

 Konsulenternes erfaring inden for emnet (20 %). 

 

Yderligere oplysninger  

Kontakt:  

Jonas Flintegård   

Udviklingskonsulent, Regional Udvikling  

Tlf: 6161 5360/Mail: Jonfli@ru.rm.dk 

 

(Formalia: I henhold til lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldnerens muligheder for at  

deltage I offentlige udbudsforretninger kræves en erklæring på tro og love om, i hvilket  

omfang tilbudsgiveren har udbetalt, forfalden gæld på over på over kr. 100.000 til det  

offentlige. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud vedlægge en underskrevet tro og love  

erklæring. I modsat fald vil tilbuddet blive afvist.). 
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