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Evaluering af skriftlig eksamen i fransk begynder- og fortsættersprog A, maj/juni 
2018 stx  

August 2018 

 

1. Overblik 

Sommer 2018 var der seks opgavesæt til den skriftlige prøve i fransk begynder- og 
fortsættersprog A, stx fordelt på to prøvedage: 4. og 6.juni. To prøversæt i begyndersprog 
A jf. læreplanen 2013 Fumer sur les plages (den 4.juni) og Les portables à l’école (den 
6.juni) og to prøvesæt til forsøget med skriftlig prøveform med netadgang Nantes : Le 
Reflet, un resto pas comme les autres (den 4.juni) og Léa, la YouTubeuese (den 6.juni). 
Desuden var der to prøver i fortsættersprog A jf. læreplan 2013 Victoire et Louis (den 
4.juni) og Le footballeur (den 6.juni).  

Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat baseret på udtræk fra 
netprøver.dk og karakterregistreringer foretaget af censorerne samt en gennemgang af 
årets prøvesæt ud fra hovedlinjerne i censorernes kommentarer.   

Afslutningsvis peges der fremad mod skriftlig prøve sommer 2019. 

2. Statistik 

I alt var 2371 eksaminander til prøve i skriftlig fransk sommer 2018. 1914 eksaminander 
var til prøve i begyndersprog A, hvoraf 1348 (70%) deltog i forsøget med den nye 
forsøgsopgave med netadgang, og 566 eksaminander var til prøve i begyndersprog A 
uden netadgang. 457 eksaminander var til skriftlig prøve i fortsættersprog A. 

Resultatet ser således ud: 

Gennemsnit og dumpeprocent: 

Niveau Gennemsnit (2017) Ikke beståede i % (2017) 

Begyndersprog A - gl uden 
netadgang 

6,05              (5,9) 10,24%     (9,5) 

Begyndersprog A – gl med 
netadgang 

6,77               (5,6) 3,18%      (8,6) 

Fortsættersprog A 7,31               (6,9) 8,31%      (6,7) 
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Karakterfordeling: 

Begyndersprog A, Gl. med netadgang: 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12  

Antal 1 42 159 316 361 301 168 I alt 
1348 

Antal karakterer i alt: 1348 

Begyndersprog A, Gl. uden netadgang,: 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12  

Antal 2 56 90 121 114 114 69 I alt 566 

Antal karakterer i alt: 566 

Fortsættersprog A: 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12  

Antal 6 32 38 74 100 98 109 I alt 457 

Antal karakterer i alt: 457 

Resultatet for både begynder- og fortsættersprog er stort set som i 2017. Dog er 
gennemsnittet højere i 2018. Dumpeprocenten er ligeledes højere for fortsætter- og 
begyndersprog uden netadgang, mens dumpeprocenten i 2018 er lavere end i 2017 for 
forsøgsprøven med netadgang 

3. Begyndersprog A: Forsøgsprøve med netadgang 

Sommer 2018 deltog ca.70% af eksaminanderne i forsøget (2017 deltog ca. 50%). 
Delprøve 1 blev afviklet på papir, mens delprøve 2 blev afviklet via netprøver. 

Det fremgår generelt af elevernes besvarelser er de er bekendte med og trænede i at 
skrive opgavetypen. 

Censorernes kommentarer til forsøgsordning, prøve med netadgang: 

Tekst 

Meget fine prøvesæt, der giver eleverne stor skrivelyst pga. super gode, aktuelle, 
relevante, vedkommende og motiverende emner, som eleverne kan relatere til. 
Sværhedsgraden er passende med mulighed for differentiering for de dygtige elever. Det 
for eleverne noget ukendte tema (den 4.juni) præsenterer lidt glosevanskeligheder såsom: 
trisomique/trisonomie, hvilket der tages højde for i den samlede vurdering. 

Tekster, billeder og video støtter og supplerer hinanden godt. Video lidt lang(6.juni) 

Delprøve 1 

Opgaverne fungerer fint og tester godt. Opgaverne er varierede og supplerer hinanden 
fint, så både fagligt stærke og mindre fagligt stærke elever kan være med. Opgave 9 (4. + 
6.juni) med sandt/falsk i forhold til billede er lidt kryptisk, da der kan være flere 
svarmuligheder, hvilket der tages højde for i den samlede vurdering. Opgaverne 9, 10 og 
11, 12 (6.juni) og 13 (4.juni) med fri tekstproduktion er vanskelige for nogle elever, mens 
de giver de fagligt stærke elever mulighed for at folde sig ud sprogligt, grammatisk og 
syntaktisk.   
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Delprøve 2  

Genrekrav klares generelt godt: henholdsvis blog og læserbrev til skoleblad. 

Benspændene kan bruges af alle, og bliver generelt brugt korrekt, og giver dygtige elever 
mulighed for at folde sig ud sprogligt og grammatisk. 

Der er generelt ikke de store udsving niveaumæssigt mellem delprøve 1 og delprøve 2 i 
eksaminandernes besvarelser. Langt de fleste besvarelser er sprogligt konsistente. Nogle 
få besvarelser viser tegn på ukritisk brug af oversættelsesprogrammer, hvilket er 
problematisk, da det så ikke er elevens eget sprog. Eleverne skal gøres opmærksomme 
på eksamensbekendtgørelsens formulering om, at besvarelsen skal være eksaminandens 
egen og selvstændige besvarelse. Nogle besvarelser viser også tegn på tekst taget direkte 
fra nettet. Her skal kilden angives. Citater tæller ikke med blandt det krævede antal ord. 
Fejltyperne er stort set de samme som i opgaver uden netadgang. Også kongruens er et 
stort problem, selvom eksaminanderne har adgang til alle hjælpemidler. 
Teksterne inddrages generelt fint. Videoen bruges næsten ikke. I en ujævn besvarelse er 
det svært at give kredit for en kompleks konstruktion, der bryder det øvrige sprogniveau.  
 

Evalueringen af forsøgsprøven med netadgang giver anledning til følgende 
præciseringer: 

Generelt viser opgavebesvarelserne i både delprøve 1 og 2, at eleverne er bekendte med 
og trænede i den nye opgaveform.  

De fleste eksaminander gør genren tilstrækkelig genkendelig i delprøve 2 (blog, den 4.juni, 
artikel til skoleblad, den 6.juni). Det skal stadig pointeres over for eleverne, at der ikke er 
specifikke krav til layout. 

Sproget skal være elevernes eget, så personligt ejerskab over sproget vægtes højt, 
ligesom nettet skal bruges hensigtsmæssigt og kritisk. 

Komplekse sætninger med flere led og verbaltider vægtes højere end simple 
hovedsætninger både i delprøve 1 og 2. Brug af benspænd og korrekt brug af instrukser 
vægtes højt, og det tæller ned, hvis disse ikke honoreres. Sproglig konsistens er centralt 
og vurderes positivt, ligesom hele opgaven vurderes ud fra en helhedsvurdering.  

Vægtning af opgaverne i delprøve 1: Opgave 1-3 giver 1 point, de grammatiske opgaver 
giver tre point, og opgaverne med fri tekstproduktion giver fem point, således at 
eksaminander, der udviser særligt stort sprogligt overblik og grammatisk forståelse kan 
score højt. Se retteark til augustopgaven 2016 i Lærerens hæfte 3, bilag 1. Eksempler 
findes i Lærerens hæfte 3. 

Det skal understreges, at den endelige karakterfastsættelse ikke alene er et resultat af en 
pointsammentælling. Den endelige afgørelse er en helhedsbedømmelse af 
eksaminandens besvarelse i henhold til de faglige mål. Der henvises desuden til Lærerens 
hæfte 3. 

4. Begyndersprog A: Prøvesæt uden netadgang 

566 eksaminander besvarede prøven uden netadgang. 
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Censorernes kommentarer til opgavesættene 

Tekstoplæg 

Censorerne var enige om, at begge opgavesæt var vellykkede med en passende 
sværhedsgrad. Gode emner, der giver eleverne stor skrivelyst, og både tilgodeser fagligt 
stærke og mindre fagligt stærke elever. Den 4.juni er der mange facts at holde styr på, 
hvilket har en negativ afsmitning jf. en lidt løsrevet besvarelse for nogle elever. I tekst 2 er 
det vanskeligt for nogle elever at forstå og tolke dérive liberticide samt Asterix37s udtalelse 
i tekst 3. Der tages forbehold for dette i den samlede vurdering for prøven den 4.juni.  

Opgave A: oversættelse 

Oversættelserne har en passende sværhedsgrad og dækker fint den basale grammatik 
samt giver udfordringer og potentiale til de dygtige elever såsom brug af konjunktiv og 
idiomatiske udtryk. Følgende gloser er vanskelige at slå op i ordbogen (den 4.juni): tager 
på stranden/jeg generer ikke nogen, en af Frankrigs ikkeryger strande, rygning. Der tages 
hensyn til dette i den samlede vurdering. Generelt har eleverne vanskeligt ved aspekt. 

Den tematiske sammenhæng mellem tekster og oversættelse fungerer godt, da det 
belyser temaet yderligere for eleverne. Eleverne kan finde gloser og vendinger til 
oversættelsen i teksten men skal dog samtidig være opmærksomme på, at oversættelsen 
ikke skal inddrages som tekstkilde i B-spørgsmålene.  

Opgave B: spørgsmål 

Spørgsmålene fungerer godt og giver eleverne stor skrivelyst. De giver desuden mulighed 
for at vurdere, hvorvidt eleverne har forstået tekstforlægget. Spørgsmål, hvori der indgår 
tolkning af dérive liberticide samt Asterix37(se ovenfor), er lidt vanskelige for nogle elever. 

Mange besvarelser er selvstændige, mens nogle elever bruger tekstoplægget for 
tekstnært.  

 

5. Fortsættersprog A: Prøvesæt uden netadgang 

457 eksaminander besvarede prøven i fortsættersprog. 

Censorernes kommentarer til opgavesættene 

Tekst 

To glimrende og velfungerende opgavesæt med litterære tekster af passende 
sværhedsgrad. Begge opgaver giver eleverne stor skrivelyst. Prøven den 4.juni er 
indholds- og tolkningsmæssigt lidt svær, men velfungerende for de fleste, og især prøven 
den 6.juni giver fine tolknings- og analysemuligheder på flere niveauer herunder 
interkulturel kompetence. 

Opgave A: oversættelsen 

Den tester godt og bredt, og de fagligt svage kan være med, mens de fagligt stærke 
udfordres og har mulighed for at folde sig ud. Dialogstump volder nogle elever 
vanskeligheder.  
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Opgave B: spørgsmål 

Spørgsmålene dækker bredt og giver mulighed for at udvise tekstforståelse og tolkning 
både tekstnært og mere overordnet. Generelt giver spørgsmålene stor skrivelyst. 

 

5. Særligt fokus i forhold til besvarelserne uden netadgang 

I oversættelsen kræves en præcis gengivelse på fransk af en enkel dansk tekst 
indeholdende en lille dialogstump. Oversættelsen prøver eleverne i fundamental 
grammatik, faste vendinger og grundlæggende ordforråd. I vurderingen er der fokus på 
sproglig og grammatisk præcision og sproglige og grammatiske fejl vurderes således 
hårdere end B-opgaven, hvor der er fokus på fluency fremfor detaljen. 

I de tekstnære spørgsmål prøves eksaminandernes forståelse af den franske tekst og 
deres evne til selvstændigt og med deres eget sprog at kommentere og forklare udvalgte 
passager eller forhold i teksten. En præcis kommentar eller forklaring udtrykt i et naturligt 
og varieret sprog, vurderes positivt. Det er vigtigt, at eksaminanden med tal og nummer 
angiver hvilke spørgsmål, der besvares. Eksaminander, der besvarer et eller to spørgsmål 
fremfor tre laver typisk de bedste besvarelser. 

Eksaminanderne bliver bedt om at besvare et, to eller tre spørgsmål ud af de i alt stillede 
spørgsmål med henholdsvis ca.250 ord (begyndersprog A) og mindst 325 ord 
(fortsættersprog A). På begyndersprog kan der være en afvigelse på +/-10%. En 
overskridelse af de 250 ord tæller ikke i sig selv positivt i begynderopgaven.  

Det bør pointeres over for eleverne, at de ikke skal bruge samme ordlyd som i tekst 
oplægget. Formuleringer taget direkte fra teksten tæller ikke med i det krævede antal ord. 
Det skal ligeledes understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge en tidligere 
rettet opgave eller dele deraf.  

Typiske fejltyper findes inden for verbalsyntaks, artikelbrug, adjektiv syntaks, brug af 
personlige og possesive pronominer, kongruens, præpositioner og idiomatiske udtryk. 

I opgave A er der fokus på sproglig præcision og grammatisk korrekthed, mens der i 
opgave B er mere vægt på flydende sprogbrug. Opgaven vurderes ud fra en 
helhedsvurdering. 

Jf. læreplanen er brug af oversættelsesprogrammer ikke tilladt til prøven og brug deraf 
opfattes som snyd og indberettes af censorerne til de pågældende skoler. 

 

6. Afslutningsvis: Prøvesæt, retteark, eksamen 2019 og nyt lærerens hæfte 4 

Prøvesættene kan efter endt eksamenstermin findes på www.materialeplatformen.dk  
ligesom retteark til forsøgsprøve med netadgang (Gl fransk begyndersprog med net). 

Alle nuværende 3.g-hold, begyndersprog A, kan vælge enten at benytte 1. forsøgsprøven, 
Gl fransk digital(med delprøve 1 og 2) i prøvetermin maj/juni 2019 eller 2. den 
traditionelle prøve jf. læreplan 2013. Det er den enkelte skole, der beslutter, hvilken prøve 
det enkelte hold vælger. Tilmelding og opgavebestilling sker ved den ordinære XPRS-
indberetning i januar 2019. 

http://www.materialeplatformen.dk/
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Lærerens hæfte 4, som er vejledende for forsøgsprøven i begyndersprog A, Gl fransk 
digital, prøven med delprøve 1 og 2 sommertermin 2019, kan findes på fagets side på 
www.emu.dk september/oktober 2018. I lærerens hæfte 4, vil det fremgå, hvilke 
småjusteringer prøvesættet gennemgår jf. ikke netadgang pr. sommer 2019. Det skal 
gentages, at prøven overordnet bevarer sin form og indhold. De tidligere prøvesæt kan 
stadig bruges til eksamenstræning! 

Det skal endnu engang pointeres, at der sommer 2019 ikke er internetadgang til 
delprøve 2 i forsøgsprøven, Gl fransk digital, hvilket ligeledes vil fremgå af Lærerens 
hæfte 4. Alle hjælpemidler, undtagen adgang til internettet, er tilladt til delprøve 2 til 

sommer 2019, såsom ordbøger online, egne notater og materiale, der fremgår af holdets 

undervisningsbeskrivelse. Kontakt med omverden IKKE tilladt. (Se 
eksamensbekendtgørelsen §15 og 20 for yderligere præcision, 
https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=179722.) 

 

 

Tine Brandt  

Fagkonsulent 

  

http://www.emu.dk/
https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=179722

