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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin August 2021 – juni 2022 

Institution Niels Brocks Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Fransk fortsætter B 

Lærer(e) Martin Nguyen 

Hold f20inlsh 
  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 2.g: Les jeunes de Paris 

Titel 2 2.g: L’école 

Titel 3 2.g: Sport et loisirs 

Titel 4 2.g: Les medias: Lupin, dans l’ombre d’Arsène 

Titel 5  

Titel 6  

Titel 7  

Titel 8  

Titel 9  

Titel 10  

Titel 11  

Titel 12  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

2.g: Les jeunes de Paris 

Indhold I dette emne lærte vi Paris og byens beboere bedre at kende. Vi mødte 
mennesker, som lever i Frankrigs hovedstad og som tager os med i 
deres hverdag.  
Vi har desuden arbejdet med basisgrammatik og emnet ’de unges liv i stor-
byen’ med fokus på genkendelighed, kulturelle forskelle mellem 
Danmark/Frankrig, ordforråd og mundtlighed generelt. 
 
Kernestof: 

• Début 2 (V.Gade & F. Arndt) Systime kapitel: 1-3 (ca. 23 sider) 
• La vie scolaire, comédie dramatique,  Grand Corps Malade et Me-

hdi Idir, 2019 
• Grammatik fra Frit Fransk: https://fritfransk.systime.dk/ 

med fokus på verbernes bøjning, verbets tider, primært le présent, 
(ca. 20 sider) 

• Grammatik i Minlæring Franskgram Basis – substantiver og artikler 
(ca. 11 sider), Adjektiver (ca. 5 sider), verber (3 sider) 

• Grammatik eget materiale: verber (ca. 8 sider) 
  

Omfang 
 

August - oktober 2021 (10 moduler) 
(I alt ca. 70 sider) 
 

Særlige fokuspunkter - At oparbejde en fælles basisgrammatik og et fælles sprogligt 
udgangspunkt med fokus bl.a. på vigtige mots clés 

- At træne mundtlighed herunder få trænet resume og 
personkarakteristik 

- At træne lytteforståelse 
- At træne billedbeskrivelse 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

- Undervisning i plenum 
- Gruppearbejde 
- Pararbejde 
- CL-øvelser 
- Skriftligt arbejde, inkl. skriftlige/mundtlige afleveringer og en 

billedbeskrivelse 
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Titel 2 
 2.g: L’école 

Indhold I dette forløb har eleverne arbejdet med det franske skolesystem, 
samtidig med at vi har sammenlignet det med det danske system. 

 
Kernestof: 
 

• Tekster: 22. Au lycée, 23. Cinq bonnes amis, 24. En classe, , 
L’année scolaire, Noël à la francaise,   fra 
https://www.franskportal.dk/, Forlaget: Passion 2020. (ca 8 
sider) 

• Sara’h: Tout ce que je veux pour Noël c’est toi (ca 2 sider) 
• Grammatik:   
- L’imparfait - être og avoir (ca 4 sider) 
- Repetition af tidligere grammatik  
• Film: Les intouchables, Eric Toledano og Olivier Nakache 

(2011) (ca 5 sider) 
 
Supplerende stof 

- Diverse lærer-oplæg  
- Elevpræsentationer af sammenligning mellem dansk/fransk 

skolesystem (ca 3 sider) 
 

Omfang 
 

November 2021 – december 2021 (13 moduler)  
(I alt ca. 23 sider) 

Særlige fokuspunkter  
- At udbygge ordforråd + At træne mundtlighed med fokus på 

mots clés  
- Fokus på tekstproduktion i form af mindre præsentationer 
- Resumé og tekstarbejde både individuelt og i par, 
- At træne refleksionsevne  
- At træne lytte/læseforståelse 

 
Væsentligste arbejdsformer - Tekstforståelse  

- Tekstgengivelse 
- Virtuelt pararbejde  
- Virtuel undervisning i plenum 
- Projektarbejde om skolesystemerne i par 
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Titel 3 
 

2.g Sport et loisirs  

Indhold  
I dette emne har vi set nærmere på forskellige sportsgrene. Vi så 
på traditionelle former som La pétanque og La tour de France, 
samt mere moderne sportsgrene som les sports extrêmes.  
 
Kernestof: 

• Tekster: 25. Mes loisirs, Le sport en France, Le football, Le 
tennis, Le tour de France, La pétanque 
https://www.franskportal.dk/, Forlaget: Passion 2020. (ca 22 
sider) 
 

Supplerende stof:  
• Maitre Gims: Est-ce que tu m’aimes (ca 2 sider) 
• Oli & Bigflo: Dommage’ (ca 2 sider) 
• Zaz: Sous le ciel de Paris (ca 2 sider) 
• Maitre Gims: Bella (ca 2 sider) 
• Elevpræsentationer af sportsgren på fransk (ca 3 sider) 

 
Omfang 
 

Januar 2022– april 2022 (16 moduler) 
(I alt 33 sider) 

Særlige fokuspunkter  
- At lave virtuel undervisning, der stadig får eleverne til at 

producere sprog og holde dem fagligt fast 
- Mundtlighed 
- Forpligtende samarbejde inkl. skriftlighed 
- Aktvt og multimodalt arbejde 

 
Væsentligste arbejdsformer - Pararbejde (virtuelt) 

- Gruppearbejde (virtuelt) 
- Undervisning i plenum (virtuelt) 
- Skriftligt arbejde (virtuelt) 
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Titel 4 
 

2.g: Les medias: Lupin, dans l’ombre d’Arsène 

Indhold Serien Lupin gav os indholdsmæssigt et spændende grundlag til at arbejde 
med emnet les medias.  
 
Kernestof: 

• Mestertyven: Lupin. Episode 1-5. Øvelser fra 
https://www.franskportal.dk/, Forlaget: Passion 2020. (ca 9 sider) 

• Vitaa et Slimane: Ca va, ca vient. (2019) (ca 2 sider)  
• Repetition og eksamensvorberedelse (ca 10 sider) 

 
Supplerende stof:  

• Serien: Lupin, dans l’ombre d’Arsène (2020) (3 sider) 
• Grammatik – repetition (ca 3 sider) 

Omfang 
 

April 2022 – juni 2022 (10 moduler) 
 
( i alt 29 sider) 

Særlige fokuspunkter  
- At udbygge ordforråd vha. mots clés 
- At træne billedbeskrivelse  
- At træne mundtlighed og tekstproduktion i form af mindre 

præsentationer 
- At træne resumé og tekstarbejde både individuelt og i par 
- At træne refleksionsevne og lytte/læseforståelse 

 
Væsentligste arbejdsformer - Pararbejde  

- Klasseundervisning  
- Skriftligt arbejde (inkl. grammatikafleveringer og mundtlig 

prøveeksamen) 
 

 
Retur til forside 
 


