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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2022 

Institution Svendborg Handelsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Fransk begynder niveau A 

Lærer(e) Diana Lann Godiksen 

Hold HH321FRA 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Les jeunes et leur vie quotidienne (2. og 3. år) - eksamensemne 

Titel 2 Les affaires, le luxe et la mode (2. og 3. år) – opgives IKKE til eksamen pga. corona 

Titel 3 Les banlieues (3. år) - eksamensemne 

Titel 4 Le terrorisme (3. år) - eksamensemne 

Titel 5 La francophonie (2. og 3. år) - eksamensemne 

Titel 6 Paris – la grande ville (2. og 3. år) – opgives IKKE til eksamen pga. corona 

Titel 7 La grammaire 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

Les jeunes et leur vie quotidienne 
https://padlet.com/dlg2/jeunes 

Indhold Kernestof: 

 ”Quatre amis” sæbeopera af Mette Bering og Mimi Sørensen, Gylden-
dal 2012 

 Manuskript til filmen ”La famille Bélier”, scene 1, 2, 3 og 4 i ”Læs en 
film” udarbejdet af Karen Schumacker, Forlaget Passion 2017 

 Film: ”La famille Bélier” af Éric Lartigau, 2014. 

 Sangtekst: Louane Emera : ”Je vole”  

 Kortfilm: Cabossés.  

 Uddrag af manuskriptet, s. 11-12 til ”Cabossés, un court-métrage par 
Louise Prémonville”. Bearbejdet af Mette Bering et Mimi Sørensen, 
Gyldendal 2012. 

Supplerende stof: 

 Opgaver til filmen ”La famille Bélier”:  
scene 1, 2, 3 og 4 i ”Læs en film” udarbejdet af Karen Schumacker, For-
laget Passion 2017 

 Sang+video: Louane Emera: Je vais t’aimer. 

 Biografi : Michel Sardou, magasinet Voici.   

 Sang+video 1983: Michel Sardou: Je vole.  

 Video: Louane Emera: Aimer à mort.  

 Interview med Louise de Prémonville, instruktør af kortfilmen  
Cabossés.  

 Le nombre de bises, artikel fra Le Parisien 30/3-2014.  

 L’art de la bise, video fra Youtube.  

 Le système scolaire français, video, TV5 Monde.  

 Video: Projets, TV5 Monde.  

 ”Présentation et Discussion” – tekster + øvelser. Fabienne Baujault 
Borresen & Josefine Rosenkvist. Cooperative Learning. Alinea 2012: 
øvelser : Mon vocabulaire (adjektiver til personbeskrivelse), Ta vie 
aujourd’hui et demain. 

Omfang 
 

Ca. 30 moduler à 95 min.   
48 sider. 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

 Træning af den mundtlige færdighed, fokus på et almindeligt, hver-
dagsfransk og relevante sproghandlinger. 

 Samtale om almene emner, der ikke kun relaterer til eleven selv.  

 Analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige genrer samt 
perspektivere den enkelte tekst i forhold til kulturelle, samfundsmæs-
sige og litterære sammenhænge. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning (tavle, projektor), individuelt arbejde, pararbejde og  
gruppearbejde: 
Oplæsning, besvarelse af spørgsmål, dialoger og billedbeskrivelse. 
Mundtlige præsentationer om ”Mon avenir”, ”Ma journée habituelle”, ”Parler 
d’une photo de Quatre amis” og  ”La famille Bélier”. 

https://padlet.com/dlg2/jeunes
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Titel 2 
 

Les affaires, le luxe et la mode (opives ikke til eksamen) 
 

Indhold Kernestof: 

 ”La fashion week, c’est quoi?” Artikel 17/9 - 2013, 1jour1actu.  

 ”Coco Chanel” biografi i CLÉS POUR LA FRANCE en 80 icônes culturelles 
af Denis C. Meyer, Hachette 2010. 

 ”C’était qui, Karl Lagerfeld?” Artikel 20/2 – 2019, 1jour1actu.  

 ”Anorexie : les mannequins doivent présenter un certificat de santé”, 
artikel fra det franske magasin Cosmopolitan.   

 Uddrag af artiklen ”Georgina, son combat contre l’anorexie – Une 
maladie à la mode”, 9/10 – 2013, Paris Match. 
 

Supplerende stof: 

 ”Des produits bien français” leçon 11 
 ”Le luxe et la mode” leçon 14 
i ”Civilisation en dialogues”, II L’économie, af Odile Grand-Clément, CLE 
International, 2008. 

 Video: C’est quoi, la loi mannequins ? 1jour1actu.  

 Trailer: Coco avant Chanel  

 Modeshows - Chanel: haute couture og prêt-à-porter  

 Dokumentar om Karl Lagerfeld ”Gentilhomme du XXième siècle”, 2014  

 ”Salutation” i Communication Progressive du Français des Affaires af 
Jean-Luc Penfornis: CLE International 2010, pp. 6+7 

 ”La vie quotidienne de l’entreprise” ch. 4 (Forretningsbrevets opstilling, 
tegnsætning, meddelelser, salgsbrev og forespørgsler)  
i Canal Commerce af Vibeke Brun Dahl, Systime 2015 
 

Omfang 
 

Ca. 20 moduler à 95 min.  
30 sider. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

 Viden om typiske franske produkter med fokus på franske mode- og luk-
susmærker. 

 Mundtlig præsentation af et emne på et klart og velstruktureret fransk. 

 Skrive et nogenlunde korrekt fransk om erhvervsrelaterede emner, skri-
ve et brev/en e-mail på et klart og præcist fransk. 

 Kunne give udtryk for sin egen mening om modetøj og luksusvarer. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/pararbejde/skriftligt arbejde/virtuelle arbejdsformer.  
Mundtlige oplæg med pp-præsentation om typiske franske produkter, et fransk 
mode- eller luksusmærke samt en Chanel eller Lagerfeld reklame efter eget 
valg. 
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Titel 3 Les banlieues 
https://padlet.com/dlg2/banlieues 

 Kernestof:  

 ”L’affaire Théo, au coeur des problèmes de banlieue”, artikel 
25/2/2017, 1jour1actu.  

 Film : La vie scolaire”,  2019. 

 Film: ”Les Misérables”, 2019. 

 Comment aider les quartiers défavorisés? Artikel 26/5 – 2018, 
1jour1actu. 
 

Supplerende stof: 

 Video: Émeute à Bobigny 11 février 2017, Youtube.  

 Uddrag af artikel: Affaire Théo. Trois policiers renvoyés devant les 
assises, un fait rare, 26/11-2020 fra avisen Ouest-France. 

 Video: Manifestation à Paris contre la loi sécurité globale, 28/11-2020, 
CNEWS, Youtube.  

 Interview med instruktøren Ladj Ly (filmen Les Misérables), Vimeo.  

 Video og sangtekst: Grand Corps Malade: Je viens de là 

 Artikel: Macron er rystet over ny fransk oprørs-film - og med god 
grund, mener anmelder, 3/1-2020, Dr.dk.  

 Artikel: Peut-on filmer ou pas les policiers ? 26/11-2020, Le journal des 
enfants. 
 

Omfang 
 

Ca. 15 moduler à 95 min.  
24 sider. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

 Deltage i samtaler og diskussioner på et varieret og præcist fransk. 

 At kunne præsentere og redegøre for et emne mundtligt og skriftligt. 

 Analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige genrer samt 
perspektivere den enkelte tekst/film i forhold til kulturelle, samfunds-
mæssige og litterære sammenhænge. 

 Erhvervelse af viden om kulturelle forhold. 

 Udvidelse af ordforråd. 

 Sammenligning af franske og danske forhold 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/pararbejde/skriftligt arbejde/virtuelle arbejdsformer, lyt-
teforståelse  
Individuelt arbejde samt pararbejde med opgaverne til artiklerne. 
Individuel fremlæggelse: Les Misérables, ma scène préférée  

https://padlet.com/dlg2/banlieues
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Titel 4 
 

Le terrorisme 
https://padlet.com/dlg2/terrorisme 

Indhold 
 

Kernestof: 

 ”Pourquoi des journalistes ont-ils été attaqués ?” (Charlie Hebdo) 
Artikel 8/1 – 2015, 1jour1actu. 

 ”Attentats à Paris : comprendre ce qu’il s’est passé”, Artikel 15/11 – 
2015, 1jour1actu.  

 ”Pourquoi l'attentat de Nice est-il si choquant” ? Artikel 19/7 – 2016, 
1jour1actu.  

 ”Un professeur tué par un terroriste”,  17/10 – 2020, 1jour1actu.  

 ”Emilie” (au Bataclan), 1. episode af serien Criminal France. 
 
Supplerende stof : 

 Begrebet Laïcité 

 Videoer fra 1jour1actu:  
C’est quoi, le terrorisme?  
C’est quoi, la liberté d’expression ? 
C’est quoi, Vigipirate ?  
C'est quoi, une caricature?  
Comment les pays luttent contre le terrorisme  

 Sangtekst + video : Grand Corps Malade: Je suis Charlie  

 Dokumentar: Charlie Hebdo - 3 dage der rystede Paris. 

 Trailer: 13. november – angrebet på Paris 

 Video: Protests grow across Muslim world against French president 
Emmanuel Macron, 28/10 – 2020, Guardian News, Youtube.  

 Video: L'équipe de France envoie un message aux élèves pour la 
rentrée des classes, 31/10 – 2020 L’ÉQUIPE.  

 Video: Overblik: Det ved vi om terrorangrebet i Paris, 14/11 – 2015, 
Tv2 Nyheder. 

 

Omfang 
 

Ca. 15 moduler à 95 min.  
24 sider. 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

 Kendskab til terrorisme i Frankrig og Charlie Hebdo. 

 Kendskab til aktuelle samfundsmæssige forhold 

 Kunne sammenligne med Danmark, herunder deltage i samtaler og 
diskussioner på et varieret og præcist sprog.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde samt lytteforståelse. 
Mundtlig fremlæggelse af et terrorattentat.  

 

https://padlet.com/dlg2/terrorisme
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Titel 5 
 

La Francophonie 
https://padlet.com/dlg2/affaires_francophones 

Indhold Kernestof: 

 ”La Francophonie : Enquête” i Civilisation en dialogues, Leçon 10,  
Af Odile Grand-Clément: CLE International, 2008. 

 Video: ”Moussou, femme taxi” (Sénégal), TV5 Monde.  

 ”Côte d’Ivoire: Abidjan et ses femmes business”, eksamenstekst, HHX, 
juni 2015. 

 ”Moi, je crois pas au chômage”, Guadeloupe, Gyldendal 2016. 

 Dokumentar : ”L’hôtel de mes rêves”, 2005 (Sénégal), Filmcentralen 
(Drømmenes hotel). 

 ”Jeannot”, tekst fra internetsiden Drømmenes Hotel. 
 

Supplerende stof: 

 ”La Francophonie” i Entrées, pp. 106-108, af Mette Bering og Mimi Sø-
rensen, Gyldendal 2009. 

 Artikel: ”Le français, 5e langue la plus parlée au monde” 26/3/2017, Le 
Figaro.   

 Hjemmesiden : L’Organisation Internationale de la Francophonie  

 Les pays francophones, tekst+øvelse fra Podcast français facile.  

 Quizlet: Le Monde Francophone  

 Video : Parle-t-on français ailleurs dans le monde ? 1jour1acu. 

 Video : Les Collectivités d’outre-mer, lumni. 

 Video + opgaver : Le marché de Moussou (Sénégal), TV5 Monde.  

 12 små kortfilm fra frankofone lande http://echos.onf.ca/ 
 

Omfang 
 

Ca. 15 moduler à 95 min.  
24 sider. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

 Emnespecifik glosetræning, kendskab til frankofone lande, deres geo-
grafi og erhvervsmæssige forhold samt fransksproget musik. 

 Læse- og lytteforståelse af fransksprogede tekster, analysere og fortol-
ke fransksprogede tekster af forskellige genrer og kunne anvende den 
erhvervede viden om frankofone forhold i andre sammenhænge. 

 Deltage i samtaler på et klart og nogenlunde flydende fransk.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt, par- og gruppearbejde/mundtlige dialo-
ger/skriftligt arbejde: 
Informationssøgning. 
Mundtlige fremlæggelser med PP præsentation: præsentation af et franskta-
lende land og Jeannots udfordringer i L’hôtel de rêves. 
 

 

https://padlet.com/dlg2/affaires_francophones
http://echos.onf.ca/
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Titel 6 
 

Paris – la grande ville (opgives ikke til eksamen) 

Indhold Kernestof: 

 ”De urørlige, Læs en film” (manuskript) udarbejdet af Karen Shumack-
er, Forlaget Passion 2014: sc. 1-9. 

 Film: ”Intouchables”, 2011. 

 Kortfilm ”Quai de Seine”, uddrag af filmen Paris, je t’aime, 2006 

 Kortfilm ”Montmartre”, uddrag af filmen Paris, je t’aime, 2006. 

 Kortfilmen ”Skin”, 2013, Filmcentralen. 

 Kortfilm ”Gratte-papier”, Filmcentralen. 

 Film: Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001. 
 
Supplerende stof: 

 ”De urørlige, Læs en film” (øvehæfte) udarbejdet af Karen Shumacker, 
Forlaget Passion 2014: sc. 1-9. 

 Opgaver til filmene filmene Quai de Seine, Montmartre, Skin, Gratte-
papier og Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, i-bogen Paris – la grande 
ville, Systime. 

 Sang: Dodo, métro, boulot, dodo, i-bogen Paris – la grande ville, Sy-
stime. 

 Artikel: À Paris, un sdf retrouvé mort dans sa tente en pleine rue, 15/2 
– 2021, Le Parisien. 

 Skema til at interviewe hinanden om film. 

 Reklame: Très Paris, Longchamps, 2020, Youtube. 

 Tekst : Paris Plage – une bonne idée ? Fransksprog.dk 

 ”Paris Plage”, tekst 2012 fra Institut Français, fransksprog.dk. 
 

Omfang 
 

Ca. 30 moduler à 95 min.  
48 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
 Kendskab til samfundsforhold og diversiteten (etnisk, racemæssig og 

kulturel forskellighed) i Paris og kunne anvende den erhvervede viden 

om Paris. 

 Fokus på venskab, kærlighed, ensomhed og racisme i Paris. 

 Træning af ordforråd samt mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

 Læse- og lytteforståelse af fransksprogede tekster samt analyse og for-
tolkning, herunder billedanalyse.  

 Deltage i diskussioner på et klart og nogenlunde flydende fransk.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/individuelt/pararbejde/mundtlige dialoger/skriftligt arbej-
de. 
Mundtlig præsentation: individuelt : Ma scène préférée, i grupper : Un week-
end à Paris. 
2&2: Billedbeskrivelse, rollespil, skriv fortsættelsen.  
Præsentation af filmen Le fabuleux destin d’Amélie Poulain som eksamensfor-
beredelse: resumé, personkarakteristik, beskrivelse af miljø, tema, budskab og 
billedanalyse. 
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Titel 7 
 

La grammaire 

Indhold Kernestof: 

 ”Fransk Øvehæfte for fortsættere, Vendanges en Saint-Emilion” af Anne-
Marie Bech & Frede Schmidt-Hansen, Forlaget Sprogbøger, 2015. 

 ”À toi la grammaire” af Anna Højgaard Andersen og Hardy Andersen,  
Systime 2018 https://atoilagrammaire.systime.dk 

 
Supplerende stof: 

 ”Fransk øvehæfte for begyndere. La famille Lucotte à Autun” af Anne-
Marie Bech, Frede Schmidt-Hansen. Forlaget Sprogbøger, 2015. 

 ”Voilà. Den nødvendige grammatik”, Grundbog samt Øvebog, af Birte 
Dahlgreen. Gyldendal 2011. 

 Gramma-ark af Fabienne Baujault Borresen, Forlaget Sprogbøger, 2010. 

 Grammatiske øvelser fra: 
http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/frenchindex.htm 
https://www.francaisfacile.com/ 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm 

Quizlet 
https://learningapps.org/ 

 Verbebøjer: https://www.verbix.com/languages/french.html 
 Ordbøger: Ordbogen.com  

 
Omfang 
 

Løbende som en integreret del af de forskellige undervisningsforløb. 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

 Grammatisk korrekthed 

 Anvende digitale tosprogede ordbøger, fransk grammatik og andre hjæl-
pemidler 

 Sproglig diagnostik: fejlfinding, rettelse af fejl og forklaring 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klassearbejde, tavleundervisning, par- og gruppearbejde.  
Individuelle interaktive grammatiske øvelser med virtuelle medier (spil, lege) 
 

Retur til forside 
 

https://atoilagrammaire.systime.dk/
http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/frenchindex.htm
https://www.francaisfacile.com/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm
https://learningapps.org/
https://www.verbix.com/languages/french.html
../Dropbox/Fransk/H3/Undervisningsbeskrivelse/ordbogen.com

