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Årets eksamensresultat  
Evalueringen af eksamen i fransk på hhx i maj 2008 er udarbejdet på grundlag af dels indberetninger 
fra de skriftlige censorer indhentet inden det centrale censormøde, dels kommentarer på selve 
censormødet forud for den egentlige censurering.  
 
Desværre var der i alle fag problemer med registreringen af de under hhx-censormødet indtastede 
karakterer. Derfor foreligger der endnu ikke noget samlet landsresultat. Dette kommer formentlig i 
begyndelsen af 2010, når de endelige statistikker fra UniC foreligger. 
 
 
Begynder A  
Grundteksten stammer fra Nice Matin juli 2007 og hedder: Covoiturage – Moins cher que le train. 
Teksten handler om, hvordan man kan komme fra et sted til et andet ved at organisere samkørsel. 
Derved spares penge til transport både for bilejeren og for passagererne. Teksten blev af censorerne 
betragtet som passende for niveauet og som relevant for eksaminanderne såvel som for uddannelsen. 
Temaet rammer ind i tilsvarende diskussioner i Danmark, og næsten alle eksaminander forholder sig til 
tekstens problematik på fornuftig vis. 
 
Opgave I  
Også opgave I blev betragtet som værende passende i sine krav, men alligevel er der en del 
eksaminander, der har svært ved at svare på spørgsmålene. Der skal besvares to spørgsmål, og det er 
tydeligt, at mange eksaminander har meget at byde ind med i det ene spørgsmål, men at besvarelsen af 
det andet bliver lige vel tyndt. I nogle tilfælde skyldes det givetvis manglende sprogligt beredskab, men 
i andre tilfælde skyldes det den måde, spørgsmålene er koblet til hinanden på. Dette har givet anledning 
til ændringer i denne opgave, som iværksættes allerede fra sommereksamen 2010. Se mere herom sidst 
i dette skrift. 
Generelt giver censorerne udtryk for, at såvel spørgsmål 1 som 2 var gode og relevante opgaver. 
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Opgave II  
Oversættelsen beskrives som værende af passende sværhedsgrad med prøver i centrale dele af det 
grammatiske stof. En del af eksaminandernes oversættelser er meget fejlfyldte, især pga. kongruensfejl, 
fejl, der opstår som følge af problemer med ordbogsopslag samt problemer med overhovedet at 
konstruere en enkel fransk sætning korrekt. Enkelte censorer noterer sig, at oversættelsen hos de fagligt 
svageste eksaminander fungerer som ”livredder”, idet de allersvageste har nemmere ved at klare 
oversættelsens kontante krav end ved selv at formulere sig om de to andre delopgavers problematikker. 
 
Opgave III  
Langt de fleste af eksaminanderne klarer denne del af eksamenssættet godt. Opgaven giver rig 
mulighed for at vise, at man behersker de handelsfaglige vendinger, og tilsvarende afsløres det tydeligt, 
hvis en eksaminand ikke har et niveausvarende sprogligt beredskab. Dog er der en del eksaminander, 
som kaster sig ud i mere end de kan magte. Mange af eleverne bør således vejledes i, at de skal holde 
sig til en forholdsvis enkel, men sikker og sammenhængende sprogbrug. Endvidere skal det indskærpes 
over for eleverne, at de skal læse instrukserne til opgaverne grundigt. Eksempelvis er den franske tekst 
i dette års opgave III, om delecykler i Lyon, udelukkende tænkt som en inspirationstekst. Det står ikke 
klart for en del af eksaminanderne, som har følt sig forpligtet til at inddrage dem i deres besvarelse, 
uanset at dette ikke er meningen og at dette heller ikke fremgår af opgavens instruks. 
 
Generelle bemærkninger 
Samlet nævner censorerne, ligesom de tidligere år, at eleverne bør trænes i at anvende de tilladte 
hjælpemidler bedre, både grammatikker og ordbøger. Der var igen i dette års besvarelser et stort antal 
danismer og også anglicismer, hvoraf mange ville kunne forhindres med kvalificeret brug af ordbøger. 
Endelig kan eleverne med fordel trænes i at læse bedre korrektur på deres besvarelser for derved at 
undgå blandt andet nogle af kongruensfejlene. 
 
Fortsætter A  
Grundteksten, Quand ma cité sera la City, stammer fra en artikel af samme navn i magasinet Le Nouvel 

Observateur fra februar 2008. Artikeluddraget handler om, hvordan en række mindre virksomheder 
startes af unge iværksættere i de franske banlieues . De portrætterede iværksættere er 2. 
generationsindvandrere, og artikeluddraget illustrerer derigennem, at der findes andre dimensioner af 
og et andet syn på livet i disse bydele, end man sædvanligvis hører om. Opgavesættet betragtes af 
censorerne som meget spændende og interessant – det er yderst relevant for uddannelsen, passende for 
niveauet og meget relevant for eksaminanderne, som tilsyneladende har haft let ved at skrive om dette 
emne. 
 
Opgave I  
Spørgsmålene vurderes af censorerne som glimrende og velfungerende spørgsmål, som 
eksaminanderne kan svare på, uden at det bliver afskrift eller parafrase. Spørgsmålene engagerer 
eksaminanderne, og de har sjældent svært ved at have en holdning til og udtrykke sig om emnerne. 
Opgave 1 er klart den opgave, der vælges af flest eksaminander. 
Endvidere henledes opmærksomheden på, at instruksen til denne opgave ændres fra og med 
sommereksamen 2010, parallelt med instruksen til opgaven i begyndersprog A, jf. sidste afsnit i 
nærværende censorevalureringsrapport. 
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Opgave II  
Oversættelsen vurderes som meget passende for niveauet. Der prøves bredt i relevante grammatiske 
problemstillinger, bl.a. tempus, adjektiver samt pronomener, samtidig med at der er gode 
evalueringsmuligheder for de fagligt stærkeste eksaminander, bl.a. ved kombinationer af modalverber i 
futur og personlige pronomener og forskellige muligheder for brug eller ikke brug af futur. 
 
Opgave III  
Der er som sidste år forholdsvis stor ujævnhed mht. besvarelsernes kreativitet, men langt de fleste 
overholder de formelle, stilistiske og sproglige krav. Således skriver de fleste nogle fine breve, 
hvorimod en mindre gruppe især har svært ved at honorere de krav om kreativitet og selvstændighed i 
besvarelsen, som følger af instruksen. 
 
Generelle bemærkninger 
Også på dette niveau ønskes en bedre anvendelse af hjælpemidler ved eksamen. Dette kan trænes i den 
daglige undervisning sammen med det grammatiske stof, som er relevant på dette niveau.  
 
 
Afsluttende bemærkninger, for begge niveauer 
 
Antal ord 
Der er i instruksen angivelse af det antal ord, som eksaminanden skal skrive. Dette er på niveau A ca. 
280 ord og på niveau B ca. 200 ord. Normalt vil der være mulighed for en afvigelse på ca. 10 %. En 

overskridelse af dette antal ord vil ikke i sig selv tælle positivt. Et for lille antal ord vil tælle negativt i 

evalueringen. De fleste af årets eksaminander holdt sig inden for kravet om antal ord, hvilket resulterer 
i klarere, mere veldisponerede og sprogligt såvel som indholdsmæssigt bedre besvarelser. Men der er 
tydeligvis stadig behov for at gøre nogle elever opmærksom på disse krav til antal ord. 
 
Det skal endvidere fortsat pointeres over for eleverne, at de ikke må bruge den samme ordlyd, som 
findes i tekstoplægget. Afskrift og formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal 
ord, idet der er tale om tekstforståelse og skriftlig udtryksfærdighed, hvor evnen til at udtrykke sig 
skriftligt står i fokus. 
 
Snyd 
Endvidere er det vigtigt at understrege over for eleverne, at brugen af oversættelsesprogrammer og 
internet er forbudt. Med læreplansændringer af 1. august 2007 blev det indført i læreplanerne for 
sprogfagene, og dermed også for fransk, at brug af oversættelsesprogrammer er forbudt ved de 
skriftlige prøver. Ikke desto mindre blev der under censuren opdaget adskillige besvarelser, hvor der 
ganske åbenbart var anvendt enten oversættelsesprogrammer eller internetsøgninger. Disse besvarelser 
blev indberettet til skolens ledelse, og i flere tilfælde har det medført, at eksaminanderne er blevet 
bortvist fra eksamen, dvs. at de ikke er blevet studenter i den ordinære eksamenstermin. 
Således anmodes lærerne om endnu en gang at understrege over for eleverne, at snyd ikke betaler sig – 
det opdages! 
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Ændret instruks for opgave I fra og med sommereksamen 2010 
 
Blandt andet på baggrund af evalueringerne af de sidste par års opgavesæt i skriftlig fransk begyndersprog 
A og fortsættersprog A foretages fra og med sommereksamen 2010 en mindre justering af instruksen til 
opgave 1 i opgavesættene. 
Der er dags dato sendt mail ud til alle hhx-skoler om denne ændrede instruks. 
 
Ændringen indebærer, at den nuværende instruks i opgave 1 erstattes af nedenstående nye instruks: 
 
Opgave 1. 
 
Du skal besvare mellem et og tre af nedenstående spørgsmål. Din besvarelse skal være på fransk og skal fylde ca. 200 ord, 
hhv. 280 ord (begyndersprog hhv. fortsættersprog). 
 
Eksaminanderne vil herefter have mindst fem spørgsmål at vælge i mellem. 
 
Som eksempel ses nedenfor opgave 1 fra opgavesættene sommeren 2009, omskrevet med de nye 
instrukser. 
 

___________________________ 
 
 
FRANSK BEGYNDERSPROG A HHX, MAJ 2009 
 

NY INSTRUKS I OPGAVE 1: 

 
 
Du skal besvare mellem et og tre af nedenstående spørgsmål. Din besvarelse skal være på fransk og skal 
fylde i alt ca. 200 ord. 
 
1. Selon le texte, quels sont les avantages et les inconvénients du covoiturage ? 
2. Que peut-on aussi faire en communauté pour faciliter la vie ? Prenez votre point de départ dans les 
illustrations. 

3. Comment fonctionne le système de covoiturage, selon le texte ? 
4. Il y a beaucoup de façons de protéger l’environnement. Le covoiturage en est un exemple. Donnez 
d’autres exemples et approfondissez votre réponse. 

 
 
NB: 
Der vil fremover være mindst 5 spørgsmål at vælge i mellem, og alle spørgsmålene vil tage udgangspunkt i 
tekstforlægget. 

____________________________ 
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FRANSK FORTSÆTTERSPROG A HHX, MAJ 2009 
 

NY INSTRUKS OPGAVE 1: 

 
 
Du skal besvare mellem et og tre af nedenstående spørgsmål. Din besvarelse skal være på fransk og skal 
fylde i alt ca. 280 ord. 
 
1. Pourquoi est-ce que Mohamed Bachkat  a choisi de créer sa propre entreprise ? 
2. Donnez des exemples des problèmes qui existent dans les banlieues en France et/ou au Danemark. 
Prenez votre point de départ dans les illustrations. 

3. Quelles sont les activités d’Aziz Senni ? 
4. Imaginez que vous allez créer votre propre entreprise. Quelle branche choisiriez-vous et pourquoi ? 

 
 
NB: 
Der vil fremover være mindst 5 spørgsmål at vælge i mellem, og alle spørgsmålene vil tage udgangspunkt i 
tekstforlægget. 
 
 
 
 
 
 
 


