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Årets eksamensresultat  
Evalueringen af eksamen i fransk på hhx i juni 2010 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.  
 
Der blev på censormødet indtastet karakter for i alt 108 begynderopgaver og for 37 fortsætteropgaver. 
Selvom der var problemer med indtastningen og der derfor mangler nogle karakterer, er der tale om et 
markant fald i antallet af besvarelser. 
 
Gennemsnittet blev for begynderne 5,02 og for fortsætterne 5,58, med dumpeprocenter på henholdsvis 
16,7% og 12,5%. 
 
Den nye instruks i opgave 1 
Blandt andet på baggrund af evalueringerne af de sidste par års opgavesæt i skriftlig fransk 
begyndersprog A og fortsættersprog A blev der fra og med sommereksamen 2010 foretaget en mindre 
justering af instruksen til opgave 1 i opgavesættene.  
Ændringen indebærer, at den tidligere instruks i opgave 1 erstattes af nedenstående nye instruks: 
 
Opgave 1. 

Du skal besvare et, to eller 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. 
 
Den nye instruks vurderes både for fortsætterne og begynderne at have givet mere sammenhængende 
besvarelser, og der var færre eksempler på direkte afskrift fra teksten og på eksaminander, som helt 
havde undladt at besvare opgave 1. 
 
 
Begynder A  
Grundteksten stammer fra Les Echos og hedder: Le nouveau style des Galeries Lafayette. Teksten 
beskriver, hvordan den stigende internethandel tvinger stormagasiner som les Galeries Lafayette til at 
prøve at tiltrække kunder ved for eksempel at gøre mere ud af indretningen af stormagasinet og af den 
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service, der tilbydes. Fx tilbydes kunderne en personlig sko-stylist. Teksten blev af censorerne betragtet 
som passende for niveauet og som relevant for eksaminandernes viden og verden og for uddannelsen. 
Næsten alle eksaminander forholder sig til tekstens problematik på fornuftig vis. De har tydeligvis også 
kunnet trække på deres viden fra andre fag – afsætning og engelsk, blandt andet. 
 
Opgave I  
Også spørgsmålene i opgave I blev betragtet som værende relevante, velformulerede og passende i sine 
krav. Eksaminanderne har tydeligvis valgt at besvare de spørgsmål, der har givet dem mest 
”skrivekløe”, hvilket har virket positivt på kvaliteten af besvarelserne. 
 
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. fejl i 
verbernes bøjninger – eller ingen bøjning af verber overhovedet! - og pga. fejl, der opstår som følge af 
problemer med ordbogsopslag samt problemer med overhovedet at konstruere en enkel fransk sætning 
korrekt.  
 
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 holder sig for tæt til de skabeloner, de har fra undervisningen, uden at forholde sig konkret til den 
konkrete opgaves form og stil. 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 og sætte sig ind i, hvad opgaven går ud på.  
 
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, Marketing, la casting machine, stammer fra en artikel af samme navn i magasinet 
L’Express  fra juli 2009. Artikeluddraget handler om, hvordan det bliver mere og mere almindeligt at 
bruge sportsstjerner og skuespillere til at brande produkter med. Der gives en række eksempler i 
teksten, fra kaffe over Puma-løbesko til gule trafikveste. 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. De er 
dygtige reklamelæsere og kan trække på deres viden fra blandt andet dansk og afsætning. 
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Opgave I  
Spørgsmålene vurderes af censorerne som glimrende og velfungerende spørgsmål. De er meget 
forskellige og appellerer derfor til forskellige elevtyper. 
 
Opgave II  
Oversættelsen vurderes som meget passende for niveauet. Der prøves i relevante grammatiske 
problemstillinger, bl.a. bredt i tempus, adjektiver samt pronomener. Der er igen i år gode 
evalueringsmuligheder for de fagligt stærkeste eksaminander, bl.a. ved le passé récent, modal brug af 
conditionnel og mulighed for brug af le gérondif. 
  
Opgave III  
Der er store forskelle i besvarelsernes kreativitet, men langt de fleste overholder de formelle, stilistiske 
og sproglige krav. Således skriver de fleste nogle fine invitationer, hvorimod en mindre gruppe især har 
svært ved at honorere de krav til 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 også i de nye instrukser 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 besvarelser, hvor der ganske 
åbenbart var anvendt enten oversættelsesprogrammer eller internetsøgninger. Dette indberettes til 
skolens ledelse og kan medføre, at eksaminanderne bortvises fra eksamen. 
Således anmodes lærerne om endnu en gang at understrege over for eleverne, at snyd ikke betaler sig – 
det opdages! 
 


