
FIP I FRANSK, APRIL 2018
Hvordan forbereder vi vores elever til mundtlig eksamen?



MUNDTLIG EKSAMEN

Samtale på fransk med udgangspunkt i ukendt billede om almene emner 

(interkulturel kommunikativ kompetence)

Præsentation på fransk af ukendt tekst (1 normalside) med udgangspunkt i 

instrukser

Inddragelse af det forløb som den ukendte tekst knytter sig til

Uddybende perspektiverende samtale

Den kortere forberedelsestid (60 minutter) kræver                                                                          

- alment ordforråd                                                                                               

- ordforråd knyttet til studerende forløb                                                                                      

- faste formuleringer og udtryk   



ORDFORRÅD
S-ØVELSER



VÆRKTØJSKASSE

Brainstorming på emnet (førlæsning)

Gruppering af ord: ud fra ordlister gætter eleven fx på hvilke karakteristika der 

er knyttet til en eller flere personer (førlæsning)

Ord fra teksten oversat til dansk kobles med sætninger på fransk fra teksten i 

vilkårlig rækkefølge (førlæsning)

Identifikationsøvelse: identificere ord/ ordklasser i en tekst der skal bruge til 

besvarelse af instruks, fx personkarakteristik

Matchingsøvelse: synonymer/ antonymer, ordforklaringer

Udskilningsøvelse: finde det ord i en række som ikke passer sammen med de 

øvrige



Graderings- og rangordningsøvelser: der arbejdes fx med at 

rangordne adjektiver - ex: heureux/ malhereux - content/ 

mécontent etc.

Indsætningsøvelser: manglende ord indsættes i en 

sammenhæng, fokus på indhold, men også form (efterlæsning)

Brug af elektroniske værktøjer - Quizlet, Memrise etc.

Flere ideer…



EKSEMPLER PÅ 
ORDFORRÅDSØVELSER

1. Kombiner de danske ord så de matcher de tilsvarende 

franske:

1. lam i hele kroppen

2. paragliding

3. morer sig

4. ansat

5. et utroligt forhold

a. Philippe et sa femme ont vécu une histoire    

incroyable

b. Driss est embauché chez Philippe

c. Philippe préférait la parapente

d. Philippe est tétraplégique

e. Driss et Philippe rient et s’amusent



2. Brainstorming i grupper (førlæsning)

Skriv på fransk de ord I kommer til at tænke på når I hører 

ordet amitié.                                                                                            

Bagefter skriver I jeres fem bedste ord på tavlen.                              

Gå sammen i nye grupper og formuler skriftligt en definition 

på hvad I forstår ved venskab.                                                                       

Læs jeres definitioner op for holdet.



3. Indsæt de manglende ord  

Indsæt de manglende ord i teksten nedenunder:   

d’onze heures - juive - occupé - peur - armée - étoiles - malheur -

guerre - noms de code - morts-vivants - loi - fantôme de nuitL’action de la nouvelle se passe pendant la deuxième _________guerre 

mondiale. Héléne et son amie, Lydia, habitent dans le nord de la France qui 

est _________ par l’_________ allemande. 

La famille de Lydia est __________. Un jour la mère de Lydia coud des 

________

jaunes sur les vestes de la famille. Elle explique que c’est une 

____________ loi. Hélène trouve que les étoiles sont belles, mais la mère 

de Lydia dit que les étoiles 

arrachées du ciel portent le __________. 

Un soir Hélène et Lydia sont seules chez Héléne parce que les parents de 

celle-ci travaillent. Elles s’amusent en se racontant des histoires de 

__________. 

Tout à coup il y a du bruit de l’escalier, et les deux filles ont _________. Une 

femme qui porte une étoile jaune, frappe à la porte du voisin en disant 

qu’elle est la dame _________. Personne ne lui ouvre la porte.

Plus tard un gros homme frappe à la porte de l’appartement d’Hélène. Il est 

le __________. 

Hélène est Lydia comprennent que la dame d’onze heures et le fantôme de 

nuit sont des __________.



4. Idéudveksling…



DE FIRE PINDE

Interkulturel kommunikativ kompetence

Innovativ kompetence

Digital kompetence

Fagligt samspil



INTERKULTUREL KOMMUNIKATIV 
KOMPETENCE

Viden om en anden kultur - ligheder og forskelle. Eleven skal 

kunne tale om denne kultur og være i stand til at begå sig 

sprogligt og socialt i mødet med denne kultur

I undervisningen kan denne kompetence trænes ved at 

eleverne observerer billeder, film og tekster og beskriver hvad 

de ser af forskelle og ligheder i forhold til egen kultur. Desuden 

refleksion over hvordan man skal agere i mødet med den 

anden (franske) kultur



I et bredt og alment emne som l’amitié har eleven allerede 

når forløbet begyndes, en (passiv) viden om emnet fra 

læsning af  begyndersystemet - fx viden om hilseformer 

(formelle vs. uformelle) i Frankrig og dermed omgangstone

I materialet (L’amitié) vil det være muligt at træne den inter-

kulturelle kommunikative kompetence idet teksterne lægger 

op til at tale om venskab og venner i Frankrig og Danmark



INNOVATIV KOMPETENCE

Innovation betyder at skabe noget der har værdi for andre, dvs. at øge 

eksisterende viden, skabe ny viden og udvikle nyt (materiale) i en given 

kontekst

Innovation kan indgå alene i fransk eller optræde i samspil med andre 

fag. I fransk kan innovation være at eleverne udvikler 

undervisningsmateriale til andre - fx ordforråds-, grammatik- eller 

samtaleøvelser til andre elever på holdet, andre årgange eller i 

brobygningssammenhæng. Det kan også være at producere film, 

brochurer eller foldere i forbindelse med et forløb

I materialet (L’amitié) vil den innovative kompetence kunne trænes i 

forbindelse med teksten Ma meilleure amie et moi, Intouchables samt La 

grande peur sous les étoiles hvor eleverne skal lave forskellige 

ordforrådsøvelser til hinanden.



DIGITALISERING

Undervejs i et forløb anvendes forskellige digitale værktøjer til 

støtte for elevens aktive såvel som passive sprogindlæring

Gloseindlæring er et vigtigt omdrejningspunkt i ethvert forløb -

her er det oplagt benytte digitale værktøjer som fx Quizlet og 

Memrise, bl.a. for at skabe variation i undervisningen 

Lyttekompetence kan trænes med Videoant 

(https://ant.umn.edu) eller Edpuzzle (https://edpuzzle.com)

Eleverne kan desuden lave hjemmesider eller posters 

elektronisk ligesom søgning på nettet kan indgå i arbejdet med 

et forløb

https://ant.umn.edu
https://edpuzzle.com


FAGLIGT SAMSPIL

Et forløb som L’amitié lægger op til samspil med andre fag - fx 

engelsk, tysk og dansk. Her kunne man forestille sig en fælles 

opsamling i form af plancher, små film eller en padlet 

(https://da.padlet.com) med facts om unge i forskellige lande og 

deres venskaber.                                Ligeledes vil den 

interkulturelle kommunikative kompetence, digitalisering og 

også innovation komme i spil

Et fagligt samspil vil kunne ligge tidligt i forløbet idet ikke alt 

materiale nødvendigvis skal læses på målsprogene

I forløbet L’amitié vil fransk endvidere i forbindelse med 

novellen La grande peur sous les étoiles kunne indgå i samspil 

med historie 

https://da.padlet.com


MUNDTLIG EKSAMEN

Præsentation af ukendt tekst på ca. 1 normalside og samtale på 

fransk

I sin præsentation skal eleven behandle teksten som angivet i 

instrukserne (2-3 instrukser på fransk på forskellige taksonomiske 

niveauer)

Det studerede emne inddrages i præsentationen

I samtalen uddybes elevens forståelse af teksten og af tekstens 

relation til det studerede emne

Præsentationen varer 5-7 minutter, og inklusiv den efterfølgende 

samtale varer denne del af prøven ca. 15 minutter 



EKSEMPLER PÅ INSTRUKSER

Fais un réseumé du texte

Présente les deux personnes du texte

Décris l’endroit où se passe le texte

Quelle est la relation entre les personnes ?

Dans le texte, quels sont les éléments du conte de fée typiques ?

Explique « [citat fra teksten] » et commente ce que dit…

Quel est le conflit du texte ?

Explique la fin du texte ?

Etc etc.



ARBEJDET MED INSTRUKSER





FORSLAG TIL TRÆNING AF 
INSRUKSER

Før teksten læses, bedes eleverne fx om at fokusere på ord til 

en karakteristik af hovedpersonen. Der noteres undervejs

Under læsningen af teksten bedes eleverne give et bud på 

hvilke instrukser der kan gives til den. Her vil det være en god 

idé med et katalog over allerede afprøvede instrukser

Når teksten er læst, kan der laves quiz og byt med så mange 

instrukser som muligt

Når teksten er læst, bedes eleverne give bud på hvordan 

teksten er relateret til emnet og de øvrige tekster i forløbet



SAMTALE OM BILLEDE

Spontan samtale, dvs. interaktion 

mellem elev og eksaminator

Eleven skal kunne                                                               

- demonstrere en forståelse af hvad 

billedet forestiller eller udtrykker (altså 

ikke egentlig billedanalyse)                                                        

- bevæge sig sprogligt på flere 

niveauer (fx fra on voit til on 

comprend)                                               

- inddage kulturelle, 

samfundsmæssige, historiske og 

almenmenneskelige forhold

Denne del af prøven varer ca. 10 

minutter



FORSLAG TIL 
STILLADSERING/ PROGRAM 
FOR ET MODUL


