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Bonne année à toutes et à tous !  

Selv om vi nu skriver begyndelsen af 2018, vil redaktionen benytte 
lejligheden til at ønske alle Fransklærerforeningens medlemmer et 
godt nytår og en forhåbentlig god start på et spændende år. 

Der kom en national sprogstrategi i december 2017, Christine  
 Léturgie udfolder dette emne i “Nyt fra formanden”. I det forgang-
ne år har FLF gjort meget for, at fransk og sprog prioriteres. Besty-
relsen har sikret, at der er blevet skrevet flere avisartikler herom, og 
flere af bestyrelsens medlemmer har medvirket i interviews. 

Nu, hvor der lægges op til, at man lokalt skal lave en sprogstrate-
gi, så er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med viden om, hvordan 
man får lavet en levedygtig strategi med fransk fra folkeskole til 
ungdomsuddannelse. Redaktionen vil derfor meget gerne bringe 
én eller flere artikler om gode eksempler på lokale sprogstrategier, 
så disse kan bruges i arbejdet med at sikre, at franskundervisningen 
fremover kan fås i hele landet. Som fransklærere må vi forsøge at 
påvirke en lokal sprogstrategi, der peger i franskfagets retning.
I efteråret er der afprøvet forskellige grundforløbsmodeller på 
landets gymnasier. Det kunne være interessant at vide, om der fin-
des nogle konstruktioner, der har medført, at flere elever har valgt 
fransk. Vi vil meget gerne bringe viden om gode modeller, så skriv 
endelig til redaktionen, hvis du har nyttig viden, der kan være gavn-
lig for andre.

Med reform og justeringer i eksamensformen er der også en del nyt 
at holde styr på. Få overblik i fagkonsulentens nyhedsbrev.
FranskNyt bringer denne gang en dugfrisk artikel om Macrons sko-
lepolitik og andre artikler af forskellig karaktér. Jeg vil også gerne 
henlede jeres opmærksomhed på det fælles nordiske projekt ”Bon-

jour des pays Nordiques” og vores medlemskonkurrence (side 14), 
der blev introduceret i oktobernummeret af bladet sidste år. I dette 
nummer fokuseres der på, hvad Universités du monde (UDM) er, så 
I kan få et indtryk af, hvad det er for en spændende præmie, som 
man kan vinde.  

Den seneste tid har været hård for franskmændene, idet fle-
re fransk legender er døde. Det drejer sig om forfatter Jean  
d’Ormesson, rocklegenden Johnny Hallyday og sangerinden France 
Gall, der stod bag det berømte nummer Poupée de cire, poupée 
de son. Hvis man ønsker at bruge tid på Johnny Hallyday i under-
visningen, så findes der en god artikel i 1jour1actu, der hedder “Qui 
était Johnny Hallyday”. Amélie Reichmuth har endvidere skrevet en 
fremragende artikel om Hallydays sange og betydning i Frankrig på 
dansk, se link: http://pov.international/kongen-er-dod/.
Skulle andre udvikle materiale til franskundervisningen om France 
Gall eller lignende, så må de meget gerne uploade det i FLFs face-
bookgruppe eller sende det til Ulla Pedersen, der er ansvarshavende 
for FLFs hjemmeside og materialebank. 

Til slut vil vi gerne oplyse, at Kader Maikal var på international kon-
gres for fransklærere i Wien i september 2017. Du kan læse refe-
ratet i vores materialebank og i Fransklærerforeningens lukkede 
facebookgruppe.

I redaktionen siger vi farvel til Iben Schneider og takker for samar-
bejdet. Samtidig byder vi Alexandre Planque Tafteberg velkommen 
og glæder os til det kommende samarbejde. 
På redaktionen modtager vi meget gerne ris og ros og ændrings-
forslag, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har noget på hjerte. 
 Bonne lecture! 
 Elise Balmisse Thomsen eb@skanderborg-gym.dk 

Kunne I tænke jer en fransk koncert på jeres 
gymnasium? Jeg synger og akkompagnerer 
på guitar og lut. I er med på fællessang.

Programmet består af sange af bl.a. Edith 
Piaf, Georges Brassens, en del grandprix-

melodier og udvalgte sange fra sangbo-
gen, Diguedondaine, der rummer både 

historiske, klassiske og populære san-
ge fra alle tider – sange, som de fleste 
franskmænd kender.

Det er op til jer, om vi skal træne udta-
le, grammatik, eller om vi blot skal tale 

om teksterne. I kan også vælge at lade 
koncerten være en saltvandsindsprøjtning, 
hvor man bare nyder sangene og synger 
med. 

Jeg fortæller (på dansk eller fransk efter 
jeres ønske) og inddrager eleverne. I kan 
bestille koncerten til jeres klasse, men jeg 
kan også lave et fællesarrangement for alle 
skolens elever. 

Programmet er egnet både til begyndere 
og fortsættere. 

Lidt om mig: Jeg er cand.mag. i fransk og 
italiensk og indvandrerlærer. Jeg har under-
vist i fransk i mange år på gymnasier, folke-
universiteter, seniorhøjskoler og på danske 
universiteter (og mange andre steder). Jeg 
har lavet efteruddannelseskurser for gym-
nasielærere i bl.a. at bruge sange og musik i 
franskundervisningen. Jeg har optrådt med 
det franske program på gymnasier, i kir-
ker, foreninger og i Alliance française. Jeg 
har undervist børn i musik på privatskoler, 
skrevet lærebøger, en roman, noveller og 
indspillet 2 cd’er med smukke, gamle dan-
ske sange. 

I kan se mere om mig på min hjemmeside: 
www.jeannetulrikkeholm.dk

Pris: 2.500 for 2 timer plus transport. 5.000 
kroner plus transport for en hel skoledag. 
(Tillæg på 1.000 kroner på Fyn og i Jylland.)

KONTAKT:
Jeannet Ulrikkeholm - Bygaden 51 f - 2630 Taastrup
40 48 16 68 - www.jeannetulrikkeholm.dk

FrAnsK KoncErT
PÅ GYMnAsIET
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Bonne année 2018 !

Lad os håbe, at det nye år bringer nye muligheder for sprogfagene 
og særligt for fransk. 
Lige inden jul kom den længe ventede nationale sprogstrategi. Den 
starter flot med at fortælle om alt det, som sprog kan. Det er jo dej-
ligt, hvis politikerne også er bevidste om det. 
Derefter lægges ansvaret for at handle ud i et nationalt sprogcenter, 
som får 99 mio. kr. over en 5-årig periode. Heraf skal 24 mio. komme 
fra gymnasiereformen/ skolerne – altså ikke en merbevilling! Hvad 
sprogcenteret reelt forventes at gøre, er der ingen visioner om og 
heller ingen plan for, hvis den negative udvikling ikke vendes. Der 
opfordres desuden til, at kommunerne og gymnasierne udarbejder 
en sprogstrategi, men der stilles ingen krav.

Til GL og DI’s høring d. 5. december 2017 på Christiansborg lød det 
ikke til, at regeringspartierne, som ved høringen var repræsenteret 
ved Henrik Dahl, har en plan! Det er jo temmelig bekymrende og 
desværre også forventet. 
Vi må håbe, at de mange gode kræfter i hele undervisningssektoren, 
som arbejder for sprog og særligt for fransk, bliver repræsenteret 
i det Nationale sprogcenter, så det ikke bliver en tænkeboks, men 
et regulært videns- og udviklingscenter. Og også, at der tænkes ud 
over de 5 år, som der p.t. er bevilget penge til. 
I Fransklærerforeningens bestyrelse vil vi gøre vores for at få ind-
flydelse. Vores kursusafdeling arbejder bevidst med at udvikle fa-
get, FranskNyt-redaktionen har fingeren på pulsen, og vi er stadig 
repræsenteret i “Ja til Sprog” og “GymSprog” og deltager, når der er 

høringer, debatter etc. 

Som medlemmer af den eneste sprogli-
ge forening for de lidt større sprog har 
vi desuden i bestyrelsen repræsentanter 
fra hele undervisningssektoren, hvilket er en stor styrke, når vi 
til stadighed og nok i endnu højere grad fremover skal arbejde med 
brobygning. Der var i januar 2018 et kursus i netop brobygning, og 
hvordan man institutionerne imellem kan styrke samarbejdet. 

Vi holdt i november 2017 generalforsamling, og i den forbindelse 
drøftede vi foreningens budget, som vi i de kommende år skal se, 
om vi kan få til at balancere. Vi har i et par år, trods forsøg på at mi-
nimere udgifter, kørt med underskud pga. faldende medlemstal og 
få medlemmer fra grundskolen – vi har heldigvis haft et overskud, 
som vi kunne bruge af. Vi har prioriteret at bruge en del midler på 
vores flotte medlemsblad, som mange medlemmer melder positivt 
tilbage på. Men det betyder, at vi til næste års generalforsamling 
sandsynligvis foreslår en lille kontingentstigning samtidig med, at 
vi arbejder på at få flere medlemmer både i grundskolen, gymnasie-
sektoren og fra de videregående uddannelser. 
I gymnasiesektoren er der informationsaftener her i januar. Jeg ved, 
at I alle vil gøre jeres bedste for få fransk og sprog til at blomstre og 
sikre, at der igen næste år er mulighed for at vælge en studenter-
eksamen med fokus   på sprog. Det bliver der også brug for i frem-
tiden.
 Cordialement 
 Christine Léturgie

Nyt fra formanden
Af Christine Léturgie - cl@norreg.dk 

Udlandkursus Rencontre interculturelle avec la population de Djibouti en Afrique

KURSUSUDBYDER: Fransklærerforeningen.

FORMÅL: Formålet med kurset er det interkulturelle møde med 
Djiboutis kultur og befolkning. Kurset arrangeres af Kader Maikal 
og Ulla Pedersen, Fransklærerforeningen.

INDHOLD: Kurset går til Djibouti. Efter grænseformaliteterne 
kører vi ind i Djibouti. Djibouti hed tidligere Fransk Somaliland, og 
senere Afar- og Issaterritoriet, men har siden 1977
været en selvstændig republik. 

I Djibouti, skal vi på nært hold opleve byen, havnen, ørkenen og den 
lokale befolkning.
Kurset byder på:
- møde med lokalbefolkningens familier i deres hjem
- møde med undervisningen i Djiboutis skoler 
- møde med religionen i Djibouti
- arrangement hvor vi vil opleve bl. a. den lokale musikkultur 
- oplæg om Djiboutis litteratur og fransksprogede forfattere
- oplæg om Djiboutis historie og samfundsmæssige opbygning
- guidet tur til Le Lac Assal i Danakil ørkenen, en af verdens mest 
salte søer og Afrikas laveste punkt
- ret til ændringer i programmet forbeholdes

Der lægges vægt på en fælles oplevelse af den anderledes kultur.
Logi med morgenmad vil være på et enkelt, men pænt hotel i cen-
trum. Nogle af de andre måltider vil være inkluderet i prisen.

ARBEJDSFORM: Oplæg, ekskursioner samt interkulturelle møder 
med Djiboutis befolkning.
MÅLGRUPPE: Fransklærere fra STX, HF, VUC, HHX, Folkeskolen og 
Lærerseminariet  

UNDERVISERE: Kader Maikal, Langkaer Gymnasium og Ulla Pe-
dersen, Fransklærerforeningen

TID OG STED: Uge 4 i 2019 (en uge, sandsynligvis fra lørdag til 
søndag og fra Kastrup Lufthavn) 

PRIS: Kursuspris ca. 12.000 kr. Dækker rejse, ophold, og arran-
gementer samt nogle af måltiderne. Kurset oprettes ved ca. 20 
deltagere.

FORBEHOLD:  Vi forbeholder os ret til at justere prisen og 
programmets indhold, da vi ikke med sikkerhed på nuværende tids-
punkt kan garantere rejsens pris, eftersom reservationerne først 
vil kunne foretages efter den bindende tilmelding.

TILMELDING: 
Tilmelding senest 1/9 2018 til 
Ulla.Pedersen@skolekom.dk

Skriv ved tilmeldingen: 
navn, e-mail og 
ansættelsessted, 
dit fag og din skoles 
ean-nr.

Skriv også kursets titel.

Tildeling af pladser på kurset
foregår efter princippet 
‘først til mølle’.

KONTAKT: Ulla Pedersen, 
Fransklærerforeningen:   
Ulla.Pedersen@skolekom.dk, Tlf. 29 86 81 43 
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Fagpakke til
Fransk,
Søg på tværs af alle iBøger® i din fagpakke 
og skab variation i din undervisning, med bl.a.  
videoer, oplæsninger ved native speakers og 
quizzer. 

Fagpakken til fransk er del af en samlet fagpakke 
til fagene: fransk, tysk, spansk og italiensk med 
i alt 25 iBøger®.

Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.

Se mere på fagpakker.systime.dk

tysk, spansk
og italiensk

PÅ VEJ
Bonjour Lyon
- nyt fransk begyndersystem 

Det nye begyndersystem med titlen Bonjour 
Lyon fortæller historien om en 21-årig 
kvindelig udvekslingsstuderende, der rejser 
et år til Lyon.

Klar til skolestart 2018

Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk 
Se priser og licenser på shop.systime.dk

15Jan_Fagpakke_Fransk.indd   1 16/01/2018   10.29
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Kære kolleger
Mit nyhedsbrev blev publiceret i januar på EMU’en, men her en kort 
version af nyhedsbrevet. I kan finde nyhedsbrevet i sin fulde læng-
de her: https://www.emu.dk/nyhed/nyt-fra-fagkonsulenten-janu-
ar-2018-fransk.

Allerførst vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår. Nu er der gået 
godt og vel 6 måneder af det nye skoleår, som har stået i reformens 
tegn, mens vi sideløbende har arbejdet med den gamle læreplan 
(2013). Vi er godt i gang med at implementere den nye reform og 
læreplan og kan nu høste vores første erfaringer af dette arbejde. 
Det har været nogle spændende og arbejdsomme måneder med 
mange nye elementer, overvejelser og spørgsmål. Det nye grund-
forløb er løbet af stablen. Nogle skoler har haft sprogfagene med 
i grundforløbet, andre ikke. Jeg håber, at denne første gang kan 
give gode erfaringer til at justere og medtænke sprogene på bedste 
måde rundt på skolerne. Elevernes efterfølgende valg af sprog og 
studieretning er ikke endeligt gjort op. Dog ser det desværre ud til, 
at reformens hensigt med at styrke sprogfagene ikke entydigt har 
båret frugt, men lad os afvente de endelige tal for sprogvalget, som 
det vil fremgå af UVM’s opgørelse senere på foråret. I UVM overvejer 
vi nu, hvilke tiltag, der skal tages for at påvirke sprogvalget, herunder 
fransk, i positiv retning. 

Jeg har en vigtig nyhed om skriftlig eksamen, som jeg har glædet 
mig til at kunne skrive, for jeg ved, at det har været udfordrende 
ikke at vide, hvilken udformning den skriftlige prøve får for elever 

på begyndersprog A-niveau, der følger læ-
replanen fra 2013, og som skal til skriftlig 
eksamen i sommertermin 2019: 
Elever på fransk begyndersprog A-niveau 
(stx og hhx), der følger læreplanen fra 2013, har 
sommertermin (2018 og) 2019 valgfrihed mellem den traditionelle 
analoge prøve jvf. læreplan 2013 og den todelte digitale forsøgs-
opgave med delprøve 1 uden hjælpemidler og delprøve 2 med alle 
hjælpemidler. Der vil fortsat være adgang til internettet ved den di-
gitale forsøgsopgave til og med sommertermin 2018, men fra som-
merterminen 2019 vil der som bekendt ikke længere være adgang 
til internettet som fagligt hjælpemiddel udover de generelle regler i 
”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymna-
siale uddannelser”. (Se mere i infobox 1 herunder).

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for alle jeres henvendelser og 
spørgsmål om bl.a. forståelse og tolkning af de nye læreplaner og 
vejledninger. Disse henvendelser og spørgsmål er meget vigtige, for-
di de viser, hvad der er brug for at forklare, uddybe og eksemplifice-
re i forbindelse med de nye læreplaner. Disse input bliver medtænkt 
i de reviderede vejledninger til læreplanerne og den nye EMU. I er 
derfor som altid meget velkomne til at kontakte mig via mail (el. tlf.). 

Nedenfor finder I relevant information om skriftlig eksamen til som-
mertermin 2018 og 2019. I det fulde nyhedsbrev ridses op, hvad der 
har været vigtigt i de sidste fem måneder af året, der gik og dernæst 
ser jeg fremad på de første seks måneder af 2018. 

Nyt fra fagkonsulenten
Af Tine Brandt Direkte, tlf.: +45 33 92 53 20, E-mail: Tine.Brandt@uvmstuk.dk

 

Skriftlige prøver i fransk begyndersprog A-niveau sommertermin 2018                             INFOBOX 1    

Det er muligt at vælge enten:  

1. Forsøgsordning med Delprøve 1 uden hjælpemidler, og Delprøve 2 med netadgang som fagligt 
hjælpemiddel, dvs. med alle hjælpemidler, herunder adgang til internettet (kommunikation med 
omverdenen er ikke tilladt). Se lærerens hæfte (version 3), der er sidste og gældende version samt 
forsøgslærerplan https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-
2013/forsoegsfag-i-de-gymnasiale-uddannelser/forsoeg-med-digitale-proever/fransk-a  for yderligere 
information om prøven. 

Jeg kan repetere, at de genrer, der kan komme i spil i Delprøve 2 jf. Lærerens hæfte (version 3) 
sommer 2018 er: 

 artikel (ikke til Le Monde men fx til et skoleblad)  
 læserbrev/blog 
 dagbog/personlig blog 
 brev/e-mail. 

eller 

2. Analog eksamensform jf. læreplan 2013.  

Fortsættersprog på A-niveau (nuværende 3.g-klasser): 

Analog eksamensform jf. læreplan 2013. 

Netprøver: 

Skriftlige prøver tilgås og afleveres via netprøver.dk. Dog: Sommer 2018 udleveres Delprøve 1 som 
tidligere i papirudgave. 

Tidligere prøver, både ”analoge” og digitale, kan hentes på materialeplatformen. 
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

Eksamensevaluering af tidligere skriftlige prøver:  https://www.uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever 

Den enkelte skoleledelse tilmelder som altid hold til prøve via xprs i UVM. 

OBS. Skriftlig eksamen Begyndersprog A-niveau sommertermin 2019! 

Det er vedtaget pr. 22. december 2017*, at det er muligt at vælge enten:  

1. Forsøgsordning med Delprøve 1 uden hjælpemidler, og Delprøve 2 med alle hjælpemidler, dog 
IKKE adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel, og kommunikation med 
omverdenen er ikke tilladt). Se ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de 
gymnasiale uddannelser”. Nærmere afgrænsning af hjælpemidler vil fremgå af den kommende 
vejledning til Eksamensbekendtgørelsen (i proces). 

eller  

2. Analog eksamensform jf. læreplan 2013.  

*Brev udsendt centralt fra UVM til alle skoler d. 22. december 2017  

 

 

 

 

 

 

Oversigt over ind- og udfasning af skriftlige prøver fra UVM jf. brev til alle skoler pr. den 22. dec. 2017. 

 
Elever, der følger de gamle læreplaner fra 2013 2018 2019 2020 2021 2022 

Stx GL Fransk begyndersprog A X X - - - 

Stx GL Fransk begyndersprog A, digital Xn X X X - 

Stx NY Fransk begyndersprog A - - X X X 

Stx GL Fransk fortsættersprog A X X X X - 

Stx NY Fransk fortsættersprog A - - X X X 

Hhx GL Fransk begyndersprog A X X - - - 

Hhx GL Fransk begyndersprog A, digital Xn X X X - 

Hhx NY Fransk begyndersprog A - - X X X 

Hhx GL Fransk fortsættersprog A X X X X - 

Hhx NY Fransk fortsættersprog A - - X X X 

GL: betyder, at prøven stilles i henhold til de gamle læreplaner fra 2013. 
Xn: betyder, at der er adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøven. 
NY betyder, at prøven stilles i henhold til de ny læreplaner fra 2017. 

 

Oversigt over ind- og udfasning af skriftlige 
prøver fra UVM jf. brev til alle skoler 
pr. den 22. dec. 2017.

GL:  betyder, at prøven stilles i henhold 
 til de gamle læreplaner fra 2013.

Xn:  betyder, at der er adgang til internettet 
 som fagligt hjælpemiddel ved prøven.

NY: betyder, at prøven stilles i henhold til de 
 ny læreplaner fra 2017.
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(1) Consultez le site de l’Institut 
français et participez. Partagez 
l’esprit de la francophonie avec 
vos élèves et associez-vous à 
notre initiative ! 

bit.ly/2smyqVl

La diversité linguistique est non seulement indissociable de la 
genèse de l’histoire de l’humanité mais elle est aussi porteuse 
d’une grande richesse. Chaque langue est une représentation 
de la pensée, dévoile une vision du monde et est aussi porteuse 
d’une ou de plusieurs cultures. 

Chaque langue est un réservoir de savoirs, de traditions et, dans 
notre monde globalisé, la maîtrise d’une ou de plusieurs langues 
étrangères représente un enjeu démocratique et un atout ma-
jeur pour la communication et la rencontre des cultures.

Les orientations linguistiques de certains pays européens, dont 
la France et le Danemark, via notamment sa nouvelle stratégie 
des langues, vont dans le sens d’encourager chaque citoyen, 
ou jeune futur citoyen, à maîtriser trois langues, c’est-à-dire, sa 
langue maternelle et deux autres langues européennes.

C’est dans ce contexte plurilingue et multiculturel que la France, 
par le biais de son réseau culturel à l’étranger, assure la promotion 
de la langue et de la culture françaises. Mais pas seulement…

L’Institut français du Danemark poursuit ainsi son action tout en 
s’adaptant aux évolutions de son environnement proche et en 
déployant ses efforts pour répondre aux besoins de son public 
et aux attentes de ses partenaires.

Depuis septembre 2017, Thomas Wagner, le nouveau directeur, 
a pris ses fonctions et, quant à moi, j’ai rejoint l’équipe de l’Insti-
tut français du Danemark début novembre 2017.

En ce qui me concerne, j’ai eu, tout au long de ma carrière, l’op-
portunité d’exercer différentes missions et d’occuper certains 
postes qui m’ont permis de construire une expérience profes- 
sionnelle riche et diversifiée. Mon champ de compétences com-
prend une expérience dans l’enseignement mais également 
dans les champs de l’ingénierie de formation, de la gestion admi-
nistrative et financière, du pilotage de projets européens et, ces 
dernières années, dans la promotion de l’enseignement du FLE. 

Après une première expérience en tant qu’attachée de coopéra-
tion éducative au Portugal, me voici au Danemark, honorée et 
ravie de poursuivre cette mission que je souhaite inscrire entre 
continuité et changement.

Elle se traduira concrètement par une dynamique partenariale 
renforcée, un travail de concertation et de dialogue constants, 
la recherche de synergies positives et complémentaires afin que 
l’apprentissage du français dans le système scolaire danois puis-
se s’accroître, attirer le choix des familles et des élèves, tout en 
mobilisant plus de professeurs ou futurs professeurs souhaitant 
enseigner le français.

La promotion de la langue française et de l’enseignement du 
français fera l’objet de l’attention particulière que nous porterons 
à la professionnalisation et à l’actualisation des compétences 
des enseignants de français, à l’élargissement de l’offre de for-
mation et à sa démultiplication sur le territoire danois, à la mise 
en place de projets innovants et à la promotion du DELF scolaire.

L’évolution des pratiques d’enseignement passera par la créativi-
té, l’innovation, des défis que nous devons relever pour accom-
pagner un monde en changement face aux mutations technolo-
giques, numériques, sociétales.

Dans ce contexte évolutif, l’école ne peut pas, ne doit pas rester 
à la traîne.

Dans son rôle de veille, d’anticipation et d’accompagnement, 
l’Institut français en tant qu’outil de rayonnement culturel et 
linguistique mettra un place une programmation ciblée, dans les 
domaines culturel et linguistique, en phase avec notre action di-
plomatique au Danemark.

La langue française, deuxième langue la plus apprise dans le 
monde est, indéniablement, un vecteur de rapprochement entre 
les peuples dans notre monde de plus en plus globalisé. 

Cette dimension fédératrice de la langue française marque de 
son empreinte l’espace francophone car, tout en contribuant au 
dialogue des peuples et en participant au rayonnement des dif-
férentes cultures des pays qui ont choisi de s’exprimer en langue 
française, elle porte en elle des valeurs, des idéaux et des visions 
d’avenir.

À cet égard, nous invitons tous les acteurs francophones et fran-
cophiles et tout particulièrement toutes les communautés sco-
laires du Danemark à célébrer avec nous la « Fête de la franco- 
phonie (1)» au cours du mois de mars 2018.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter une  
excellente nouvelle année, heureuse et épanouissante, à chacune 
et chacun d’entre vous.

Enjeux et défis du service de 
coopération éducative et linguistique 
de l’Institut français du Danemark

Herminia Daeden, attachée de coopération pour 
le français à l’Institut français à Copenhague

Af Hermina Daeden, ”Institut français du Danemark”
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minlæring

Få adgang til Minlærings komplette digitale grammatik- 
system til fransk med kapitler, animerede videoer og smarte 
øvelser. Følg med i elevernes arbejde, og lad eleverne  
arbejde i selvrettende øvelser, der giver eleverne  
omfattende feedback. FRANSKGRAM og FRANSKGRAM 
Basis er målrettet ungdomsuddannelserne.

Få gratis prøveadgang på minlæring.dk

PROGRAM FOR HHX-ÅRSMØDE
Fredag den 28. september kl. 10.30 - 16.00
Det Internationale Gymnasium, Niels Brock, Linnésgade 2, 1361 Kbh K (ved Nørreport station).

Pris: kr. 550,- (indbetales til: reg.nr. 4280 og konto-nr. 4047974 inden fredag d. 7. september 2018
Tilmelding: via mail til ibenhannah@gmail.com inden fredag d. 7. september 2018
Ikke-medlemmer er også velkomne

Foreløbigt program (opdatering følger pr. mail og på fransklærerforeningen.dk):

10:30 - 11:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød

11:00 - 11:05 Velkomst ved Iben Schneider

11:05 - 12:15 Mise-à-jour om reformen, den nye eksamensform og 
 andre relevante emner ved fagkonsulent Tine Brandt

12:15 - 12:45 Debat om reformen og hvordan vi forholder os
  til den i undervisningen

12:45 - 13:45 Frokost

13:45 - 15:30 Fransk oplæg/workshop: Afsløres senere pr. mail og på hjemmesiden

15:30 - 16:00 Debat om fremtidige aktiviteter i HHX-fraktionen 
 og afrunding af dagens aktiviteter

Pssst! Meld dig ind i Facebook-gruppen Fransk på hhx 
og del hhx-relaterede links, materiale, etc.

Kursus
Fransklærerforeningen udbyder kursus om Office 365, OneNote og Sway 
for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra STX, HF, HHX og VUC, 
som bruger eller skal i gang med at bruge Office 365-pakken i deres under-
visning. Dette kursus lægger især vægt på den praktiske del vedr. anvendel-
se af Office 365 som didaktisk værktøj. Herunder vil der være specielt fokus 
på brugen af OneNote og SWAY. 

KURSUS
Kursus om Office 365, OneNote og SWAY for spansk-, fransk- og itali-
ensklærere.

KURSUSUDBYDER: Fransklærerforeningen

KURSET LAVES I SAMARBEJDE MED 
Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerfor-
eningen og italiensklærerforeningen

FORMÅL OG INDHOLD
Kurset er for alle 3 sprog. Selve eksempelmaterialet er udarbejdet til 
og i spanskundervisningen, men man kan som fransk- og italiensklærer 
sagtens forstå og overføre disse eksempler til egen praksis. 

KURSET BESTÅR AF 2 DELE:
• en introducerende del, hvor programmerne i 365, OneNote og Sway 
præsenteres og eksemplificeres
• en praktisk del, hvor deltagerne arbejder hands-on med både OneNote 
og SWAY
Kurset introducerer til:
• Hvordan du holder styr på, hvad OneNote, OneDrive og SharePoint er, 
og hvordan de fungerer.
• Hvordan du arbejder med Office 365 og gemmer/sikrer dine materialer 
i skyen 
• Hvordan du holder dig ajour og synkroniseret, uanset hvor du befinder 
dig
• Hvordan du som lærer kan arbejde med OneNote 
• Hvordan du organiserer undervisningslektioner i OneNote
• Hvordan du indsætter og bearbejder tekstmateriale, opgaver, billeder, 
lydfiler mm i OneNote. 

• Hvordan du laver OneNote klassenotesbøger til dine klasser
• Hvordan du bruger indholdsbibliotek og samarbejdsområde i klasseno-
tesbøgerne
• Hvordan du får mest muligt ud af elevernes individuelle mapper
• Hvordan du giver individuel feedback til eleverne i klassenotesbøgerne
• Hvordan dine elevers læring og dannelse kan forbedres med OneNote 
• Hvordan du kommer i gang med at bruge SWAY sammen med eleverne
• Hvordan du kan anvende SWAY til præsentationer, rapporter, nyheds-
breve, blog-simulationer, mm.
• Hvordan elevernes digitale dannelse kan fremmes vha. OneNote og 
SWAY samt overordnet kendskab og forståelse for Office-365 og dets 
mange muligheder.

MÅLGRUPPE 
Fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra STX, HF, HHX, VUC 

TID OG STED
Onsdag d. 28. februar 2018,   09.30 – 16.00 i Aalborg
Onsdag d. 7. marts 2018,   09.30 – 16.00  i Odense
Onsdag d. 14. marts 2018,    09.30 – 16.00   i Aarhus
Onsdag d. 21 marts 2018,  09.30 – 16.00  i København

PRIS: 
1500 kr.

TILMELDING:
Senest 5. februar 2018 til Ulla Pedersen på uppedersen@gmail.com   tlf.  
29 868143

Ved tilmeldingen oplyses navn, ansættelsessted, skolens adresse og 
ean-nummer.

Kurset oprettes ved min. 15 deltagere.

Se også annoncen på Fransklærerforeningens hjemmeside: http://frans-
klaererforeningen.weebly.com/aktuelle-kurser.html
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system til fransk med kapitler, animerede videoer og smarte 
øvelser. Følg med i elevernes arbejde, og lad eleverne  
arbejde i selvrettende øvelser, der giver eleverne  
omfattende feedback. FRANSKGRAM og FRANSKGRAM 
Basis er målrettet ungdomsuddannelserne.

Få gratis prøveadgang på minlæring.dk
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Adieu aux téléphones portables 
dans les écoles et collèges
Af Connie Pedersen

Les téléphones portables seront bel et bien interdits dans les éco-
les et collèges en France à partir de la rentrée 2018. C’était une 
promesse de campagne d’Emmanuel Macron : « Nous interdirons 
l’usage des téléphones portables dans l’enceinte des écoles pri-
maires et des collèges, a écrit le candidat dans son programme ».
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, va te-
nir cette promesse. Le ministre incarne une politique stricte qui 
fait débat. Il veut aussi des dictées quotidiennes à l’école primai-
re, et cette proposition s’est heurtée aux syndicats d’enseignants, 
très attachés au principe de liberté pédagogique.

Une autre promesse de campagne d’Emmanuel Macron est déjà 
en train d’être réalisée – 12 élèves par classe dans les écoles des 
quartiers sensibles, et le premier bilan de cette réforme est large-
ment positif.

LES TÉLÉPHONES PORTABLES
Les téléphones portables sont déjà interdits dans les collèges et 
les écoles durant les cours. À partir de la rentrée 2018, ils seront 
aussi interdits dans la cour de récréation et pendant les inter- 
cours. Le ministre souhaite que les élèves jouent et se parlent 
quand ils n’ont pas cours.

Ça fait longtemps que les enseignants sont en guerre contre 
les « pianoteurs » qui tentent de dissimuler leurs portables sous 
la table. « Les élèves sont accros à leur téléphone, c’est un vrai  
fléau », dit un professeur. Mais tout de même l’interdiction totale 
fait polémique. 

Comment appliquer une telle mesure ? Où seront stockés les  
portables ? Comment surveiller les élèves qui seraient tentés de 
tricher ? Ce sont les questions que se posent les professeurs.

Le ministre de l’Éducation nationale travaille sur ces questions, 
mais il a donné quelques pistes : « En conseil des ministres, nous 
déposons nos portables dans des casiers avant de nous réunir. Il 
me semble que c’est faisable pour tout groupe humain, y compris 
une classe », dit le ministre. Donc, le ministre semble être favo-
rable à des casiers, installés à l’extérieur des classes pour que les 
élèves y déposent, le matin, leur téléphone. 

Avec 5 300 collèges publics, 500 élèves en moyenne, ça fait en-
viron 3 millions de casiers. Un investissement considérable.

Mais comment contrôler que les
élèves déposent vraiment leurs
portables dans les casiers ? 
Les enseignants n’ont pas le droit de fouiller leurs élèves. 

De plus, les élèves peuvent avoir besoin de leurs portables pour 
des usages pédagogiques, soulignent quelques professeurs, par 
exemple pour prendre en photo un tableau quand ils n’ont pas 
eu le temps de copier le cours ou s’en servir pour chercher des 
informations.

Que pensent les élèves de la tolérance zéro vis-à-vis de leur mobi-
le ? Sans surprise, ils souhaitent le garder dans leur poche et l’uti-
liser pendant la récré, et beaucoup de parents sont d’accord. Ils 
veulent pouvoir joindre leur enfant pendant la journée.
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UNE DICTÉE QUOTIDIENNE 
Quelques jours avant d’annoncer l’interdiction des portables, le 
ministre de l’Éducation nationale a fait savoir qu’il veut des dic-
tées quotidiennes à l’école primaire. « L’enseignement systéma-
tique et rigoureux de la grammaire et du vocabulaire pour une 
orthographe solide : la dictée quotidienne doit devenir une réalité 
à l’école élémentaire », a tweeté le ministre. 

Jean-Michel Blanquer a fait cette annonce après la publication des 
résultats de l’étude PIRLS (Progress in International Reading Lite-
racy - Programme international de recherche en lecture scolaire). 
Cette enquête compare les systèmes éducatifs de 50 pays, et les 
écoliers français se classent 34èmes en lecture et compréhension 
écrite. À 10 ans, un écolier français lit moins bien que ses camara-
des européens. L’étude PIRLS existe depuis 2001, et en quinze ans 
la France et les Pays-Bas sont les seuls pays qui ont régressé dans 
ce classement.

Les fautes de grammaire sont nombreuses dans les médias et sur 
les affiches.

Le syndicat des enseignants a vivement réagi à la proposition du 
ministre. Il réclame la liberté pédagogique pour les professeurs en 
disant que la dictée est un exercice utile, certes, mais qu’elle ne 
répond pas aux problèmes mis en lumière par l’étude PIRLS. 
Le ministre a répondu que « liberté pédagogique ne signifie pas anar-
chie pédagogique. Une liberté mal pensée mène aux inégalités. »

12 ÉLÈVES PAR CLASSE
Lutter contre les inégalités dans le système scolaire est une priori-
té pour le président Macron. Pendant sa campagne présidentielle, 
il a promis de diviser par deux le nombre d’élèves dans les classes 
de primaire des quartiers sensibles. Cela veut dire limiter à 12 le 
nombre d’élèves par enseignant et faire passer le nombre de clas-
ses dans ces zones de 12 000 à 24 000.

Depuis la rentrée 2017, 2 500 classes ont été dédoublées et le bi-
lan est largement positif, même si le dédoublement pose parfois 
des problèmes de locaux : il faut des salles de classe supplémen-
taires. 

« En petit groupe, les enfants sont plus sereins, plus à l’écoute. 
Au niveau de l’apprentissage, les progrès sont flagrants. Cela 
nous permet d’accorder plus d’attention à chaque élève et de 
mieux cibler ses compétences et ses difficultés », explique une  
enseignante dans un journal.

En conclusion, l’école française semble retourner aux méthodes 
plus classiques, après des expériences controversées menées par 
le précédent gouvernement socialiste. Reste à savoir si les élèves 
français seront mieux classés dans les études internationales à 
venir.

Connie Pedersen er cand.scient. pol og cand. mag i fransk. 

Hun har skrevet flere bøger om fransk politik til brug i 
franskundervisning. Senest « Nous sommes tous Français» 
(Gyldendal, 2017). 

Hun har også en hjemmeside www.franskpolitik.fransk2go.
dk. Denne artikel – med øvelser – vil blive lagt ud på hjem-
mesiden.

Til et forløb om l’école/différences culturelles, så kan du blive inspireret af komikeren Gad Elmalehs sketch om l’école.

Liv Benedicte Bjørneboe (No) og Elise Balmisse Thomsen har sammen transkriberet sketchen. Find den i materialebanken
eller i foreningens FB gruppe. https://www.facebook.com/looolhhhh/videos/1307758892634785/?fref=mentions
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Interview avec Mogens Lykketoft 
sur les modèles français et danois 

Mogens Lykketoft est danois. Engagé au sein du parti social dé-
mocrate depuis plus de cinquante ans, il a été ministre du budget, 
ministre des finances puis ministre des affaires étrangères. Il a di-
rigé le parti social-démocrate danois de 2001 à 2005 tout en pour-
suivant ses activités de parlementaire.  

Selon vous, quels ont été les événements politiques les plus im-
portants au Danemark au cours des deux derniers siècles ? 

On ne peut pas attribuer une date précise à l’émergence du modè-
le danois. C’est quelque chose qui s’est développé de façon or-
ganique avec les années. Nous avons eu une société fortement  
influencée par une pensée égalitariste, un mouvement syndical 
très fort et une social-démocratie très puissante pendant tout le 
vingtième siècle. 
En parallèle, la plus grande révolution au sein de la société dano-
ise au cours des cent dernières années a été l’émancipation des 
femmes et leur arrivée sur le marché du travail. Cela a structuré la  
construction de l’État-providence ; cela a été à la fois un pré-requis 
et une conséquence. Les dirigeants politiques ont dû faire face à de 
nouvelles exigences (investissement public beaucoup plus impor-
tant dans l’éducation des enfants, prise en charge des personnes 
âgées et des soins médicaux) car les anciens modèles genrés où les 
femmes étaient une force de travail invisible et gratuite avaient 
disparu. 
De fait, tout est lié : la volonté politique de créer plus d’égalité, 
plus de sécurité et de bien-être, et toutes les conséquences liées à 
l’émancipation des femmes.     

Le rôle des syndicats au cours du développement du modèle 
danois a été très important. Pensez-vous que cela soit propre 
au Danemark ? Si l’on prend par exemple la France, les syndicats 
jouent aussi un rôle important, mais il est très politique… 

À mon avis, la différence réside tout d’abord dans le fait que 
les syndicats français ont moins de membres que les syndicats  
danois. Même si pour diverses raisons le taux de syndicalisation au  
Danemark a un peu reculé, 80 % des danois sont syndiqués, quand 
seulement 10 % des Français le sont. On retrouve aussi des clivages 
politiques dans le paysage syndical français.
La différence principale se trouve dans la définition même du rôle 
des syndicats : en France, les relations entre les différents gouver-
nements et les organisations syndicales ont beaucoup plus été dans 
la confrontation, alors qu’au Danemark, nous avons l’idée des trois 
partis, c’est-à-dire les syndicats, les organisations patronales et le 
gouvernement. Le rôle de ce dernier consiste à donner un cadre po-
litique aux négociations entre les deux autres partis, car une négo-
ciation salariale réussie aura un impact sociétal plus important. 
Nous avons beaucoup plus utilisé ce modèle au Danemark, et je  
crois que c’est ce qu’Emmanuel Macron va devoir tenter, il va devoir 
donner une place aux organisations syndicales, leur donner plus de 
responsabilités mais aussi plus d’influence directe dans le proces-
sus politique. 

Il y a eu beaucoup de changements au sein de la société danoise 
au cours des quinze dernières années. Quels ont été selon vous 
les plus grands défis auxquels le modèle danois d’État-providen-
ce a été confronté ? 

Le modèle danois d’État-providence a été remis en cause par une 
majorité de droite qui a directement contribué à affaiblir les syn-
dicats et à augmenter les inégalités. La société danoise a aussi été 
influencée par une tendance générale au niveau international où le 
néolibéralisme a dominé la politique économique. Je pense que la 
politique d’austérité qui a systématiquement été menée en Europe 
a aussi été un défi politique pour l’État-providence. 
Je considère que la dégradation du système d’assurance-chômage 
et du système de protection sociale est la pire réponse qu’on 
puisse apporter à des gens qui sont déjà inquiets de l’immigra- 
tion, du développement technologique et de ce qu’on appelle la  
disruption. Si on veut les amener à l’emploi, ils doivent se sentir pro-
tégés. Cela a toujours été la philosophie du modèle danois : les en-
treprises osent plus si elles savent qu’elles ne doivent pas se soucier 
des employés quand elles font faillite car l’État est là pour prendre 
en charge les chômeurs. C’est le principe de base de la flexicurité, 
même si maintenant on insiste plus sur la flexibilité et moins sur la 
sécurité, ce qui crée un déséquilibre.    

Pensez-vous que l’on puisse relever ces défis aux niveaux euro-
péen et international ? 

Nous avons une chance de recréer une adhésion au projet euro-
péen mais cela suppose que l’Europe s’occupe des problèmes qui 
inquiètent le plus les gens, comme la protection des frontières 
extérieures, la protection contre le dumping social, la lutte contre 
l’évasion fiscale, etc.
Dans son livre-manifeste Révolution, Macron formule à mes yeux 
les bonnes réponses. Avoir un bon contenu est une chose, mais il 
faut aussi savoir développer une réelle influence politique. Nous 
avons maintenant un président avec lequel nous pouvons espérer 
un renforcement de la coopération européenne.   

C’est drôle, vous dites “nous avons maintenant un président”, 
même si vous êtes danois et que vous ne pouviez pas voter aux 
élections françaises…  

Non, non. (Sourit.) Il est évident que nous sommes tous profondé-
ment dépendants de ce qui se passe dans les grands pays, en par-
ticulier aux États-Unis, et l’expérience montre que cela peut très 
mal tourner. Mais, dans le même temps, un grand pays comme la 
France a choisi une autre voie avec Macron, dont les réformes am-
bitieuses ont, de mon point de vue, en tout cas quand on le lit, des 
ressemblances avec le modèle danois de flexicurité. Une des cita-
tions de Macron qui m’a le plus réjoui est lorsqu’il dit que « nous 
devons arrêter de compter les investissements dans l’éducation, la 
recherche, l’environnement, l’infrastructure dans nos contraintes 
budgétaires, car ce n’est pas le problème mais la solution ». Cela 
correspond tout à fait à ce que je conçois être un changement 
nécessaire à l’échelle européenne.  

Vous êtes devenu ministre des finances en 1993, alors que le  
Danemark se trouvait en pleine crise économique, avec un 
taux de chômage élevé et une forte dette publique. Comment  
perceviez-vous la situation à l’époque et quel était le premier  
objectif de votre politique ?

L’objectif était parfaitement clair : nous avions 12 % de chômage, 
ce qui était historiquement élevé pour le Danemark. Lorsque la  

Transcription en danois : Lars Broslet & Amélie Reichmuth. 

Traduction vers le français : Amélie Reichmuth.
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coalition menée par les sociaux-dmocrates est arrivée au pouvoir,  
nousen assainissant les finances publiques. C’est en réalité les deux 
faces d’une même pièce, car plus les gens sont en mesure de travail-
ler et de payer des impôts (et donc moins ils sont dépendants du 
système d’État-providence), mieux les finances publiques se portent.
Pendant toute la période où nous avons dirigé le pays, nous avons 
permis à plus de 250 000 Danois de (re)trouver un emploi, et c’est 
beaucoup dans un petit pays comme le Danemark ; nous avons fait 
baisser le taux de chômage de 12 % à 4,5 %, et nous avons remis les 
finances publiques en ordre dans une mesure et à une vitesse plus 
importantes que les autres pays autour de nous. Dire que nous avons 
eu de la chance avec la conjoncture est faux : nous avons entrepris 
des réformes structurelles tout en stimulant l’économie, ce qui a 
permis au Danemark d’obtenir un taux d’emploi plus élevé que les 
autres pays européens à la même période.

Comment avez-vous pu trouver un équilibre entre les contraintes 
politiques, économiques et sociales qu’il y avait à l’époque ? 

Tout d’abord, un gouvernement a besoin d’une majorité qui le sou- 
tient, et nous l’avions. Bien sûr, il y a eu beaucoup de compromis au 
cours des négociations. Le système politique danois est l’opposé du 
système français: il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup de 
coalitions et souvent des gouvernements minoritaires, des négocia- 
tions compliquées qui amènent des compromis. Nous avions dès le 
départ une vision claire : créer autant d’emplois que possible afin 
d’améliorer l’état des finances publiques sans pour autant augmen-
ter les inégalités. Nous avons réussi à maintenir notre cap, et je pense 
que notre objectif a été atteint. Je considère personnellement que 
c’est le projet politique le plus important auquel j’ai contribué, car 
cette réforme a eu un très grand impact sur beaucoup de personnes.  

Il y a donc une recette pour réformer un pays ? 

Michel Rocard a écrit la préface de l’édition française de mon livre. Il 
savait, un peu comme Emmanuel Macron aujourd’hui, qu’on ne peut 
pas juste importer le modèle danois en France, car nos pays ont des 
histoires et des traditions différentes. L’idée que l’on peut créer un 
dynamisme économique si l’on trouve un équilibre entre la flexibilité 
et la sécurité sociale peut tout à fait s’appliquer à la France. Il faut 
naturellement convaincre les gens que la flexibilité ne leur donne 
pas moins de sécurité ; il faut les convaincre qu’un long préavis de 
licenciement n’est peut-être pas la chose la plus importante au mon-
de, mais que la clé est d’obtenir de l’aide pour trouver un emploi qui 
existera toujours dans cinq, dix ans, et qui ne disparaîtra pas inévi-
tablement à un moment donné. Je pense que ce principe peut être 
adapté à l’économie française qui a bien besoin de se régénérer. La 
France peut apprendre de l’expérience danoise, mais je ne vous re-
commanderais pas de reproduire la politique menée au Danemark au 
cours des quinze dernières années, car on a privilégié la flexibilité aux 
dépens de la sécurité !
C’est pourquoi le passage dans le livre d’Emmanuel Macron où il dit 
qu’il ne faut pas faire d’économies sur l’assurance chômage mais au 
contraire encourager les chômeurs à suivre des formations et à se 
qualifier m’a beaucoup plu. 

Vous pensez donc que le Danemark et plus généralement les pays 
nordiques peuvent être un modèle pour d’autres pays ? 

Cette idée banale et fausse qu’une forte imposition est forcément 
un problème pour le développement, la production, le système 
d’État-providence et l’emploi est démentie par l’exemple nordique. 
Au contraire, ce cas montre que si l’impôt est utilisé pour finan-
cer l’éducation et la formation, alors la population devient plus 
adaptable, la recherche et l’industrie innovent et développent les  
technologies du futur, tandis que les infrastructures matérielles et 
électroniques s’améliorent. Ce n’est donc pas un problème pour 
les entreprises ni pour l’économie : c’est un facteur essentiel de 
compétitivité, et c’est grâce à cela que les pays nordiques sont parmi 
les plus compétitifs du monde. 

Nous avons évoqué Michel Rocard, ancien premier ministre sociali- 
ste qui admirait beaucoup le Danemark et son modèle  
d’État-providence. Il a qualifié le Danemark dans la préface de votre 
livre de « pays frère » pour la France. Il a été premier ministre il y a 
trente ans : si depuis tout ce temps les dirigeants politiques francais 
savent qu’il faut s’inspirer du modèle danois, pourquoi ne l’ont-ils 
jamais fait ?  

Je crois que nous revenons à la question du Parti socialiste francais 
qui a toujours été un groupement très hétérogène de différents 
courants politiques, dont certains sont beaucoup plus inspirés du 
marxisme que de la social-démocratie danoise. De plus, les organi-
sations syndicales ont été tellement embourbées dans leur résistan-
ce contre tout ce qui pouvait ressembler au modèle de la flexicuri-
té que cela explique aussi pourquoi un dirigeant politique comme  
Michel Rocard, qui était pourtant favorable à ce modèle, n’a pas 
réussi à l’imposer. Il est évident que cela va aussi être un défi pour  
Macron : quelle ampleur la protestation va-t-elle prendre, et quel de-
gré de violence va-t-elle atteindre ? 

Vous étiez ministre des finances à une période où le Danemark 
connaissait une grande période de crise. Avez-vous des conseils 
à donner à Emmanuel Macron sur la façon de réformer la France ? 

(Sourit.) Non, je crois que je ne peux pas me le permettre. J’ai lu 
son livre, et évidemment ce n’est pas une liste exhaustive de ses  
mesures, mais j’y trouve beaucoup d’éléments qui semblent me  
confirmer qu’il s’est inspiré de personnes comme Michel Rocard, 
Jacques Delors et donc, par extension, d’une bonne partie des  
recettes qui ont fait leurs preuves en Europe du Nord. 

L’une des réformes phares d’Emmanuel Macron est la réforme du 
marché du travail. Il dit d’ailleurs lui-même qu’il souhaite intro-
duire une sorte de flexicurité à la française. Ce projet suscite de 
grands débats en France, et des syndicats ont déjà appelé à la grè-
ve début septembre. Comprenez-vous qu’une partie de la société 
française craigne que cette réforme conduise à une libéralisation 
trop forte et trop rapide, apportant uniquement de la flexibilité 
et aucune sécurité ? 

Il est évident qu’il faut trouver un équilibre où les organisations 
syndicales vont aussi pouvoir se trouver un nouveau rôle, plus cons- 
tructif, afin de garantir un marché du travail aussi flexible que sûr. 
L’expérience danoise montre qu’il n’y a pas forcément de contradic-
tion entre les deux. Il faut cependant prendre conscience qu’il est 
beaucoup plus important que les chômeurs accèdent à une sécurité 
sociale plutôt que d’avoir un emploi qui n’existe plus, au sein d’une 
entreprise qui continue à les employer sans avoir vraiment besoin 
d’eux. Il est beaucoup plus important qu’ils reçoivent une formation 
qui leur permette d’acquérir des compétences et de retrouver un 
emploi.
J’espère que le président Macron va pouvoir engager les syndicats 
dans cette pensée dynamique, mais cela suppose que ces derniers 
révisent leurs positions. Il faut aussi qu’ils participent au processus 
politique car une majorité adoptant la réforme au parlement ne suf-
fira pas. Le gouvernement et les organisations syndicales doivent 
comprendre qu’ils sont conjointement responsables du contrat so-
cial, qu’ils sont conjointement responsables de ce que la flexicurité 
est et doit être.

Êtes-vous optimiste concernant l’avenir de la France ? 

La France est un pays riche, avec une histoire, une culture et 
des traditions extraordinaires. La France est un pays avec un  
État-providence fort, bien que structuré différemment du modèle 
danois. Le système de santé par exemple reste exemplaire, et les 
Américains pourraient beaucoup apprendre de la France dans ce  
domaine. Je suis certain que la France peut se réinventer, et il y a 
manifestement beaucoup de personnes qui partagent ce point de 
vue, sinon elles n’auraient pas élu le président actuel.
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Universités du Monde – Hvad er det?

Interview med Birthe Møller (folkeskolelærer på Skjoldhøjskolen i 
Århus ) og Wivian Finne Kristensen (hhx-lærer på KNORD, Hillerød 
Handelsgymnasium), der deltog på et Université du monde i som-
meren 2017

1.HVAD ER BONJOUR DU MONDE 
OG HVAD ER UNIVERSITÉ DU MONDE?
Wivian: ”Bonjour du Monde” er en platform til udveksling af under-
visnings-ideer, kultur. Mens ”Université du monde” er et fantastisk 
sommerkursus, hvor der er mulighed for at være sammen med 
spændende lærere fra hele verden og tale fransk 24/7 i alt mellem 
1 og 4-5 uger.

2. HVAD KOSTER DET? 
Wivian: Ca. DKK 6.800 for en uge med et fantastisk kursus, indkvar-
tering i enkeltværelse på hostel, morgenmad og frokost samt inte-
ressante ekskursioner og madaftener. Dertil kommer flybillet og 
lommepenge. Der kan også opnås en grupperabat, hvis der er flere 
end 5, der tilmelder sig kurset.

Birthe: Jeg kan ikke huske, hvad jeg betalte for opholdet, men det 
er heller ikke vigtigt, for jeg lærte så meget, som jeg virkelig er 
enormt taknemmelig for at have lært. For mig var det dejligt at 
møde mange andre, der underviser i fransk, da jeg er ny i faget.

3. HVAD ER VIGTIGT AT VIDE, NÅR MAN TILMELDER SIG?
Wivian: At når man vælger 3 modules og 3 workshops, opfattes 
det som en prioriteret rækkefølge (Det man skriver først bliver ens 
første prioritet). Dette fremgår ikke tydeligt af tilmeldingsformu-
laren. Det er ikke sikkert, at man får sine ønsker opfyldt. Man får 1 
“Module” og 1 Workshop” - og det afhænger af, hvad der er tilslut-
ning til, hvad de kan oprette i den pågældende kursusuge. Man får 
i øvrigt et fint diplom, når man har afsluttet kurset, hvor der står, 
hvilket kursus og modul man har fulgt. En uges undervisning svarer 
til ca. 30 timer, hvilket også fremgår af diplomet. 

4. HVAD ER GODT AT VIDE I FORHOLD TIL INDKVARTERING?
Wivian: Vi boede i sommeren 2017 på universitetskollegiet Les Col-
linettes. Det er spartansk, men helt OK. Der er det, man har brug 
for - og der er privat bad/toilet, hvilket er rart. Der er hverken vifte 
eller aircon, så det kan godt blive meget varmt om natten. Der er 
også et minikøleskab. Hvis man er “lyd-følsom”, skal man måske 
bede om et værelse til “haven”. Der er en MEGET flot udsigt over 
havet fra vejsiden, men også meget larm fra en motorvej, der løber 
lige under bygningen.
Indkvartering ligger ca. 15-20 min. spadseretur fra undervisnings-
stedet, og ca. 20  min. “op ad en bakke” fra Promenade Des Anglais 
- så man får gået en del. Medbring gode gåsko. Husk selv at med-

bringe håndklæder til bad og håndvask, håndsæbe, shampoo samt 
hårtørrer og en forlængerledning. Der er kun én stikkontakt.

Birthe: Det er godt at vide, at man kommer til at gå meget for at 
komme rundt i byen. Collinettes ligger tæt på Lycée Massena, hvor 
undervisningen foregår. Der er ikke så langt til havet, men et par 
kilometer til centrum af byen. Det er nogle meget gode værelser 
med alt det, man har brug for.

5. HVOR FOREGÅR UNDERVISNINGEN, OG HVORDAN ER 
UNDERVISNINGEN?
Birthe: Der er et par kilometer at gå hen til skolen. Vi fulgtes ad i 
små grupper, og der en ansvarlig fra UDM, man kunne følges med. 
Undervisningen er fantastisk spændende og virkelig nyttig. Det er 
en god idé at have en Ipad med til at skrive noter på. Vi fik også en 
notesbog og kuglepen, da vi ankom, så mange vælger også denne 
løsning, så de ikke skal slæbe rundt på tunge ting, når man for ek-
sempel skal på stranden lige efter undervisningen.

Wivian: Undervisningen foregår på Lycée Massena i almindelige 
klasselokaler. Der er heller ikke aircon, men det går fint at åbne vin-
duer. Der er ikke mange stikkontakter i klasselokalet, så hvis man 
vil skrive på PC, er det en god ide at medbringe forlængerledning. 
Undervisningen er HELT I TOP - i hvert fald hos den lærer, jeg havde 
(Alicja Krawczyk- specialist i begynderundervisning). Der er fransk-
talende lærere fra hele verden, og de er allesammen specialister 
på hvert deres område. Meget inspirerende lærere og direkte 
brugbart materiale med hjem i tasken. Det hele foregår i en meget 
afslappet atmosfære.

6. HVAD ER JERES ANBEFALINGER I FORHOLD TIL MAD/
HALVPENSION?
Birthe: Man kan spise om morgenen og til middag på skolen (halv-
pension). Morgenmaden er inkluderet i prisen, og frokost er meget 
billig. Det er kantinemad, som den eleverne spiser i Frankrig, for-
vent ikke noget ekstraordinært … men det er ok.

Wivian: Maden er “fransk skole-kantinemad”, så det er ikke de sto-
re kulinariske oplevelser. Det er dog OK, og der er rigeligt af det. 
Morgenmaden består af yoghurt, frisk frugt (på heldige dage), 
baguette, smør og ost (på heldige dage) samt al den kaffe og juice, 
man kan drikke. Det er høflig selvbetjening på en plastikbakke - så-
dan som det nu foregår på franske skoler.

Af Elise Balmisse Thomsen, Skanderborg Gymnasium

Wivian får sit diplom. Birthe får sit diplom.

Enkeltværelse på Résidence les Collinettes, Nice



Frokosten består af en lille “entré” plus en hovedret hver dag samt 
ost eller frugt og alt det vand, man kan drikke.  Både morgenmad 
og frokost indtages på skolen, og det er en god ide at vælge begge 
dele, da der ikke er mulighed for at købe noget i nærheden af sko-
len. Selvom man har en times frokostpause, er det ikke muligt at nå 
et andet sted hen og spise.

7. HVAD KENDETEGNER UNIVERSITÉ DU MONDES 
UGEPROGRAM?
Birthe: 500 km/t og der sker hele tiden noget spændende….

Wivian: Fuld fart og mange gode oplevelser. Spændende undervis-
ning hver dag fra mandag til fredag. Ekskursioner både i Nice og til 
Ville Franche, og hvis man bliver til lørdag en spændende heldags-
tur til Cannes og Les Isles de Lérins - alt sammen inkluderet i prisen. 
Desuden “kulturelle aftener” - en med franske madspecialiteter/
vin - og en/to aftener, hvor deltagere på kurset præsenterer deres 
kultur/mad. 

8. HVAD VAR DET BEDSTE VED AT DELTAGE I UNIVERSITÉ 
DU MONDE? 
Birthe: Uf … det er svært at vælge, jeg tror, at det at være sammen 
med andre lærere fra hele verden og lære deres kultur at kende.

Wivian: Det hele, men især det at være i et fransktalende miljø 24 
timer i døgnet i smukke, solrige, varme omgivelser. Masser af god 
læring om dagen og masser af hygge/socialt samvær om aftenen.

9. HVILKET UDBYTTE KAN MAN FORVENTE SIG FRA SÅDAN ET 
KURSUS, OG HVAD FORSTÅS VED TUTORIAT RESTEN AF ÅRET? 
Wivian: Få trænet sit fransk, skabe kontakter til kolleger i både 
Danmark og andre steder i verden. Masser af hygge og en hel bank 
af gode ideer med hjem til egen undervisning.
Tutorials: adgang til masser af UV-materiale/inspiration og kulturel 
viden om andre lande og mulighed for at spørge om hjælp vedrø-
rende undervisningsmaterialet, når man er kommet hjem.

10. GODE RÅD TIL ANDRE, DER OVERVEJER UDM
Birthe: Tag af sted!!!!
Wivian: Just do it :-) - du vil ikke fortryde det
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BESKRIV EN AF DE UNDERVISNINGSØVELSER, SOM DU 
LÆRTE PÅ KURSET, SOM DU TROR, ANDRE VIL KUNNE FÅ 
GLÆDE AF: 

Wivian Finne. Repetition af ejestedord:

1. Læreren skriver en oversigt over ejestedordene på tavlen - 
hvis ikke de er blevet gennemgået før:

mon ma mes
ton ta tes
son sa ses
notre notre nos
votre votre vos
leur leur leurs
 
2. Eleverne skriver eget navn på en lille seddel, som foldes 
sammen og lægges i en boks.

3. hver elev trækker en seddel med et navn op af boksen og 
laver tre små sætninger til den person, hvis navn er valgt. 

Ex: Tegn et hjerte og skriv 3 POSITIVE udsagn/sætninger om per-
sonen - brug ejestedordene

Ex: Magda: J’adore ton sourire, j’aime tes boucles d’oreille, ta 
jupe est belle

4. Læreren går rundt og læser sedlerne og kan “censurere/rette 
fejl”, inden sedlerne gives videre.

5. Alle modtager og læser de sætninger, der er blevet skrevet 
om vedkommende og får det godt :-)

6. To og to kan de evt. læse sætningerne højt og rette eventuelle 
fejl.

Birthe: Jeg lærte en rigtig god verbebøjerøvelse. Denne øvelse 
har fokus på: Bøjning af uregelmæssige verber i présent. Jeg 
bruger allerede denne øvelse, og mine elever elsker den: Man 
deler klassen op i fire grupper, som hver har en tavletusch i for-
skellig farve. De fire grupper står i rækker med front mod tavlen 
med tilpas afstand til tavlen (gerne mere end 5 meter). Når jeg 
siger start, så skal den forreste fra hver række udfylde et felt i 
skemaet. De må udfylde hvilket som helst felt i skemaet. Når de 
er færdige med at skrive, afleverer de tuschen til den næste i 
rækken. Det handler om, at holdet får fyldt så mange felter som 
muligt, og at svarene er korrekte. Hvis én af ens holdkammera-
ter har bøjet et verbum forkert, så må en holdkammerat ikke gå 
hen og rette, når vedkommende får tuschen, vedkommende må 
kun skrive i de ledige felter. 

Til sidst tæller læreren op, hvilket hold har flest rigtige. De ste-
der, hvor verberne er bøjet forkert, skrives den rigtige løsning, så 
eleverne kan lære af deres fejl. 

Hygge med franskkollegaer.
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I lære som reflekterende praktiker

Et par gange om året mødes kursuslederne i sprogfagene med fag-
konsulenter, forskere og repræsentanter fra videregående uddan-
nelser for at udveksle idéer og blive klogere på emner med relevans 
for afholdelse af de fagdidaktiske moduler, fx emner som teacher 
cognition, ordforråd og casebaseret undervisning. I det forgangne 
år er vi blevet enige om at skrive til vores respektive fagblade om 
de fagdidaktiske modulers form og indhold. Meget har ændret sig, 
siden Dorte Fristrup og jeg for små 30 år siden som de eneste kandi-
dater det år var af sted sammen. 

Ifølge studieordningen 1 er fagdidaktikkens overordnede mål at 
skabe forbindelse mellem fag, fagtradition, undervisning og læring 
og at sætte kandidaten i stand til kritisk at reflektere over egen un-
dervisningspraksis forholdt til fagtradition og fagets mål. En snak om 
sprogsyn synes derfor at være et oplagt sted at starte, da det som 
bekendt har indflydelse på alle de valg, sproglæreren træffer dag-
ligt: undervisningsmateriale, arbejdsformer, lektiegivning, feedback 
på skriftligt arbejde osv. Hvordan vogter man sig for, at der drives 
for meget kostbar undervisningstid over i den sejlivede gramma-
tik-oversættelsestilgang? Hvordan ser omridset af et opdateret 
sprogsyn ud, når vægten lægges på det interkulturelle kommunika-
tive sprogsyn, som læreplanen foreskriver? 
I et forsøg på at få den teori, som kandidaterne møder på det almen- 
og fagdidaktiske kursus koblet sammen med kandidaternes daglige 
undervisning og i et forsøg på at vise, hvordan den teoretiske viden 
med fordel kan være en integreret del af kandidaternes planlæg-
ning og afvikling af undervisningen, bliver kandidaterne forud for 
internatet bedt om – gerne sammen med vejlederen – at forholde 

sig til nogle cases, der er eksempler på dilemmaer, som sproglære-
ren kan møde i sin undervisning. 

EKSEMPEL PÅ CASE: 
‘Mine elever kan ikke huske de gloser, de lærte i sidste time, når de skal 
bruge dem gangen efter. Jeg overvejer at give dem en test hver 14. dag, 
og mange af eleverne har faktisk efterlyst sådan en. På den anden side 
siger min vejleder, at nye ord kun kan læres i en kontekst, og at en test 
kun vil betyde, at eleverne kan gloserne den dag, de testes. Hvordan 
sikrer jeg, at eleverne rent faktisk udvider deres aktive ordforråd?’

Kandidaterne skal desuden læse litteraturlistens kernestof, med-
bringe en skitsering af et igangværende eller forestående forløb og 
have orienteret sig i læreplaner og fire elevbesvarelser fra den sene-
ste sommereksamen. Der er sådan set nok at tage fat på.
Som oplægsholdere på det fagdidaktiske modul peger vi på, at vi 
som sproglærere konstant er på vej mod nye sprogdidaktiske para-
digmer, og derfor vil problemstillingerne på det fagdidaktiske kur-
sus være nogle, som vi aldrig bliver færdig med at beskæftige os 
med, og netop derfor er det vigtigt at indtage rollen som reflekte-
rende praktiker. Takket være de seneste 30 års forskning ved vi me-
get om, hvordan eleverne lærer og også, hvordan de lærer sprog. 
Hvis man som sproglærer bliver ved med at lade sig udfordre af læ-
rings- og sprogtilegnelsesteorier, er man garanteret et spændende 
job til hver en tid.

1) bit.ly/2DMBRc3

Af Annette Bau, kursusleder på fagdidaktisk modul i fransk

Tidligere kunne franskkollegerne på pædagogikumkandidatens egen skole forvente at få friske undervisningsforløb serveret, når kandida-
ten vendte hjem med papirkompendier fra det fagdidaktiske kursus.I dag lægges fokus på at få udviklet den reflekterende praktiker

SYDFRANSK 
GENNEMRESTAURERET 

LANDSBYSKOLE 
med udfoldelsesmuligheder for alle generationer. 

Naturskønt, storladent, 
charmerende og vanedannende.

14 sovepladser, 3 toiletter. 

8500 kr.  pr. uge alt incl. 
se: www.salclas.dk - tlf. 60756033

Af Elise Balmisse Thomsen, Skanderborg Gymnasium

Som bekendt annoncerede vi i FranskNyt oktober 17, at der er en 
spændende konkurrence, hvor man kan vinde une bourses participative 
til et ugekursus hos Universités du Monde (også kendt under navnet Uni-
versités de Francophonia) i Nice, der laver kurser til fransklærere fra hele 
verden. Vinderne vil blive fundet i løbet af de kommende måneder, og de 
vil blive kontaktet senest 1. maj. På Fransklærerforeningens reformkur-
sus i november præsenterede jeg projektet. Du kan finde powerpoint-
præsentationens indhold på Fransklærerforeningens hjemmeside på 
linket: bit.ly/2nbAPNl

Som følge af et samarbejde mellem Fransklærerforeningen og Bonjour 
du Monde vil vi gerne lancere Bonjour des pays Nordiques, et fælles 
nordisk projekt i samarbejde med Norge, Sverige og Finland. Bonjour du 
Monde er en gratis undervisningsplatform på nettet, hvor det handler 
om øvelser til at lære fransk, og Bonjour des pays Nordiques er en gren 
af dette projekt. Man kan få en introduktion til at komme i gang med 
it-øvelser på noget der hedder Flexomachine ved at tilmelde sig et webi-
nar, hvor man befinder sig bag sin egen computer. 
Tilmelding til webinaret: bit.ly/2GgQIdg

Introduktion til Flexomachine: bit.ly/2DMP4BL

Der er på forhånd lavet nogle skabeloner i Flexomachine, som man kan 
benytte, når man skal lave disse øvelser, så det er let at komme i gang. 
Når man har lavet en øvelse, står det angivet, hvem der er forfatteren, 
så du ender med at blive en verdenskendt fransklærer på denne måde. 
Inden øvelserne bliver publiceret på nettet, bliver de korrekturlæst af 
specialister tilknyttet Bonjour du Monde i Nice. Det vil sige, at eventuelle 
sprogfejl eller lignende bliver fjernet. Vi håber, at mange kan få lyst til at 
gå i krig med at lave øvelser til Bonjour des pays Nordiques, når de har 
læst lidt mere om, hvad Universités du Monde er. 

Når du har lavet øvelser, så husk, at du skal tilmelde dig konkurrencen via 
vores konkurrencelink: bit.ly/2hCAW11

God fornøjelse.

KONKURRENCE
Bonjour des pays Nordiques
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jeg tilbringer julen  
i Frankrig 

 
 

 
 
 

rejser du på fredag? 

 
 
 

han er ikke på ferie 

 
 
 

god ferie! 

 
 
 

hun rejser på ferie 
 
 
 

 
 
 

vi elsker  
påskeferien 

 
 
 

svømmer I 
 i ferien? 

 
 
 

de medbringer  
deres pas 

 
 
 

jeg har en 
stor, grøn kuffert 

 
 

 
 
 

veksler du dine penge 
til euro? 

 
 
 

man pakker  
sin egen kuffert 

 
 
 

tager han  
flyet eller toget? 

 
 
 

rejsen varer  
fire timer 

 
 

 
 
 

hotellet ligger  
100 m herfra 

 
 
 

jeg har brug for 
et værelse 

 
 
 

hotellet er  
fuldt belagt 

 
 
 

bor I aldrig på hotel? 
 
 
 

 
 
 

hvad er  
postnummeret? 

 
 
 

hvad er 
wifi-koden? 

 
 
 

hvornår er der 
morgenmad? 

 

 

Infoboks: 

Denne gang indeholder glosekortene sætninger om ferie ⛄ 
Husk at minde eleverne om, at man mange steder bør tilføje s’il vous plait,  
som her er sparet væk. 
Fx quel est le mot de passe du Wifi, s’il vous plait ? 
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bonne vacances ! 
 
 
 

 
 
 

il n’est pas  
en vacances 

 
 
 

tu pars  
vendredi prochain ? 

 
 
 

je passe Noël  
en France 

 
 
 

ils emportent  
leurs passeports 

 
 

 
 
 

vous nagez pendant les 
vacances ? 

 
 
 

nous aimons les 
vacances de Pâques 

 
 
 

elle part  
en vacances 

 
 
 

il prend l’avion  
ou le train ? 

 
 

 
 
 

on fait chacun  
sa valise 

 
 
 

tu changes ton argent 
en euros ? 

 
 
 

j’ai une grande  
valise verte 

 
 
 

l’hôtel est complet 
 
 
 

 
 
 

j’ai besoin  
d’une chambre 

 
 
 

l’hôtel est  
à cent mètres 

 
 
 

le voyage dure  
quatre heures 

 
 
 

à quelle heure est 
le petit déjeuner ? 

 
 

 
 
 

quel est le mot  
de passe du Wifi ? 

 
 
 

quel est  
le code postal ? 

 
 
 

vous ne dormez jamais 
à l’hôtel ? 

 

                             

 

Klip coveret ud og 
fold det rundt om en 
lille tændstikæske.  
Giv det lidt lim, så  
det holder sig på 
plads.
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må jeg få 
et håndklæde? 

 
 

 
 
 

hvor er 
supermarkedet? 

 
 
 

vandet kan  
ikke drikkes 

 
 
 

der er ikke mere  
varmt vand 

 
 
 

har De køreplanen 
for togene? 

 
 

 
 
 

her er min billet 

 
 
 

museerne er lukket 
om mandagen 

 
 
 

kender De 
en god restaurant? 

 
 
 

hun har taget 
sin bikini på 

 
 

 
 
 

jeg har  
noget solcreme 

 
 
 

hvad tager du på 
på stranden? 

 
 
 

vi foretrækker havet 
frem for poolen 

 
 
 

læser I 
i ferien? 

 
 

 
 
 

jeg er  
på skiferie 

 
 
 

det er en 
dannelsesrejse  

 

 
 
 

man tilbringer ferien 
med sine venner 

 

 

  

Din færdige æske 
med træningskort 
kommer til at se 
sådan ud: 
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il n’y a plus 
d’eau chaude 

 
 

 
 
 

l’eau n’est pas 
potable 

 
 
 

où est  
le supermarché ? 

 
 
 

je pourrais avoir 
une serviette ? 

 
 
 

vous connaissez  
un bon restaurant ? 

 
 

 
 
 

les musées sont  
fermés le lundi 

 
 
 

voici mon ticket 

 
 
 

vous avez les horaires 
des trains ? 

 
 
 

nous préférons la mer 
à la piscine 

 
 

 
 
 

qu’est-ce que tu mets 
pour aller à la plage ? 

 
 
 

j’ai de la crème solaire 

 
 
 

elle a mis son bikini 

 
 
 

on passe les vacances 
avec ses amis 

 
 

 
 
 

c’est un voyage 
formateur 

 
 
 

je suis au ski 

 
 
 

vous lisez  
pendant les vacances ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vacances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vacances 

Les vacances 
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ORAGE SUR LE TANGANYIKA – Wilfried N’Sondé 
L’orage menace sur les hauteurs du lac Tanganyika. Joséphine se prépare à mettre au monde 
un nouvel enfant. Minerve, son mari, est très inquiet. Il ne veut pas revivre le cauchemar de la 
dernière fois : l’enfant était mort et Joséphine avait été gravement blessée pendant l’accouche-
ment. Cette fois, Minerve fera tout pour le sauver. Mais quand on habite loin de tout, quand on 
est pauvre, et que des milices armées rôdent sur les routes, la vie ne tient qu’à un fil...
Un roman situé au coeur de l’Afrique, de ses douleurs et de ses espoirs...

Livre + version audio MP3          80 pages                    105 DKK inkl. moms

PAPA ET AUTRES NOUVELLES  – Vassilis Alexakis 
Dans le bois de Vincennes, un jeune homme est abordé par un petit garçon qui l’appelle papa. 
Mais qui est cet enfant ? Comment sortir de cette situation ? Et d’ailleurs est-il possible d’en 
sortir ? Atmosphère étrange de cette première nouvelle, tantôt grave, tantôt absurde, qui 
laisse la place à l’imagination... Paternité, amour, jalousie, pouvoir de la langue, sens de la 
vie : Vassilis Alexakis aborde, dans ces nouvelles, de grandes questions, mais sans jamais 
affirmer quoi que ce soit. Le doute fait partie de nos vies et la folie parfois n’est pas loin. 
Alexakis s’y confronte, non sans une certaine dose d’humour.

Livre + version audio MP3     80 pages                        105 DKK inkl. moms

Toujours dans la série « Modes en VF » (VF = version française), deux titres niveau B1 :

Quelques idées de lectures faciles, etc. 
pour écoles et lycées (5)

QUITTER DAKAR - Sophie-Anne Delhomme
Plusieurs années après la mort de sa mère, un jeune Français revient à Dakar, la ville de son 
enfance. Manuela, sa mère, était une femme insaisissable, tour à tour tendre et négligente, 
distante et séductrice. Elle a aimé passionnément Dakar et dans cette ville un homme qui la 
rendait malheureuse. Revenir à Dakar après sa mort, c’est tenter de renouer avec l’enfan-
ce, tenter de redonner du sens à sa vie. Mais sur les traces du passé, une nouvelle histoire 
d’amour avec Dakar est-elle possible ?
Quitter Dakar est une invitation à se perdre dans les rues de la capitale sénégalaise, mais 
surtout dans le flux des souvenirs d’un personnage en quête de lui-même.

Livre + version MP3          175 pages                         120 DKK inkl. moms

Par Geneviève Munck  - www.gmibs.dk / https://www.facebook.com/GMIBS/  - Tél: 86 19 50 42

LA MARCHE DE L’INCERTITUDE  – Yamen Manaï 
Un colonel à la retraite qui trouve un bébé devant sa porte…
Une jeune fille amoureuse forcée à l’exil à cause d’un oeuf « magique »… Un adolescent 
qui se passionne pour les sciences et la littérature… Un « chat » qui vole des tapis…
Mais quel est le lien entre tous ces personnages ? Entre la Tunisie et la France, entre les 
superstitions et l’univers rationnel des sciences, le hasard joue à séparer et réunir les 
hommes par les moyens les plus improbables.
Un roman à l’humour joyeux pour se rappeler que dans la vie tout peut arriver… 
Même le meilleur !

Livre + version audio MP3          159 pages                 120 DKK inkl. moms
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CELV - ECML
Af Ana Kanareva-Dimitrovska
Centre européen pour les langues vivantes, Point de contact Danemark, Université d’Aarhus, contactpoint@ecml.dk

Une nouvelle source de ressources pédagogiques pour l’enseigne-
ment/apprentissage des langues au Danemark : le Centre européen 
pour les langues vivantes

Où trouver de l’inspiration pour mon cours de français ? Est-ce que 
travailler avec le Portfolio européen des langues va motiver davan-
tage mes élèves ? Mes élèves vont partir en France pendant une 
semaine, comment vais-je les préparer au mieux pour cette visite 
linguistique et culturelle ? Je voudrais changer un peu mes cours 
de français et introduire les nouvelles technologies, mais comment  
puis-je améliorer mes propres compétences numériques ? 
Voilà quelques questions que nous tous, enseignants de langues, 
nous posons de temps en temps. Dans cet article, j’espère don-
ner des réponses à certaines de ces questions. Je vous présen-
te le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de 
l’Europe (CELV) 1 et le Point de contact de ce Centre au Danemark 
de même que les ressources que vous pouvez trouver à votre dis-
position. 

LE CENTRE EUROPÉEN POUR LES LANGUES VIVANTES 
– UNE IDÉE EUROPÉENNE
Le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) est une 
institution rattachée au Conseil de l’Europe créée pour facili-
ter la mise en œuvre des politiques linguistiques élaborées par 
la Division des Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg. Le Centre promeut des approches innovatrices et 
encourage l’utilisation des instruments politiques élaborés par la 
Division à Strasbourg. Le CELV a aussi une mission stratégique, 
qui est d’assister ses pays membres dans la conception et la réa-
lisation de politiques éducatives linguistiques efficaces. Le CELV 
a été fondé en 1994, à Graz, en Autriche. Le Centre représente 
un accord partiel élargi du Conseil de l’Europe dont le but est 
« d’encourager l’excellence et l’innovation dans l’enseignement 
des langues en aidant ainsi les Européens à apprendre les langues 
de manière plus efficace 2 ». Actuellement, le CELV compte 34 
pays membres.

LE DANEMARK AU CELV ET LE CELV AU DANEMARK
Le Danemark fait partie du réseau européen du CELV depuis 
2013, date à laquelle le gouvernement danois a décidé que le 
pays devait faire partie de cette organisation européenne com-
mune. Il a été décidé, entre outre, qu’il convenait d’établir un 
Point de contact et de former un consortium. Le consortium 
est composé de sept Hautes écoles spécialisées (UC Capitol, 
VIA UC, UC Syddanmark, UC Sjælland, Metropol, UC Nordjylland,  
UC Lillebælt) et de quatre universités (Universités d’Aarhus,  
d’Aalborg, de Roskilde et du Danemark du Sud). Le Point de con-
tact danois du CELV a été ouvert officiellement en 2014. 
L’Université d’Aarhus est l’hôte de cet organisme. 

Le Point de contact danois est imaginé comme un lien crucial 
entre le CELV à Graz et le milieu danois. Pour que le Danemark 
puisse bénéficier au mieux de son adhésion à l’Accord partiel, il 
est important que le Point de contact danois, en tant que repré-
sentant national, soit étroitement en contact avec les principaux 
réseaux d’experts et d’acteurs dans le domaine de l’éducation 
aux langues et puisse servir de relais entre les décideurs, la com-
munauté d’experts au Danemark et le CELV.

Le point central de référence sur les travaux du Point de contact 
du CELV au Danemark est le site ecml.dk (fig. 1). Toute person-
ne intéressée peut s’inscrire à la lettre d’information pour suivre 

régulièrement nos activités.

QUE PEUT-ON TROUVER SUR LE SITE 
ECML.DK ? COMMENT BÉNÉFICIER DU 
CENTRE ET DU POINT DE CONTACT AU DANEMARK ?

Sur le site ecml.dk, vous trouverez des informations sur :
 
• les projets du programme 2016-2019 « Les langues au cœur 
des apprentissages » comme par exemple : L’éducation aux 
langues dès le plus jeune âge (bit.ly/2DEVpjD), Vers un Cadre  
européen commun de référence pour les enseignants de langues (bit.
ly/2FhVkif), Vers une littératie numérique pour l’enseignement 
et l’apprentissage des langues (bit.ly/2gfh2v7), La/les langue(s) 
de scolarisation : une feuille de route pour les établissements  
scolaires (bit.ly/2rGX6qT), etc. (fig. 2).

• le réseau linguistique et pédagogique (Sprogpædagogisk 
netværk) au Danemark. Le Point de contact danois a commencé 
dernièrement une collaboration plus étroite avec les associations 
et institutions danoises œuvrant dans le domaine des langues, et 
nous sommes en train de créer une base de données à partir de 
ces acteurs.

• la base de données sur les publications du CELV, complète-
ment gratuite. Pour revenir aux questions posées tout au début 
de cet article : si vous avez envie de travailler avec le Portfolio des 
Langues, regardez par exemple le site et les publications « Utili-
ser le Portfolio Européen des Langues 3». Si vous devez préparer 
vos élèves à la mobilité, des fiches pédagogiques prêtes à être 
utilisées en classe de langue se trouvent dans les publications du 
projet « PluriMobil – Développement des compétences intercul-
turelles et plurilingues à travers la mobilité ». Si vous avez envie 
d’améliorer vos propres compétences numériques en tant qu’en-
seignant de langues, vous pouvez trouver des ressources dans 
les publications et outils comme par exemple celles du projet  
« Developing online teaching skills 4».

• la conférence nationale annuelle sur les langues Sprog på 
Kryds og Tværs organisée chaque année autour du 26 septem-
bre, Journée européenne des langues.

• les ateliers de formation et conseil. Ce format d’activités 
du CELV répond de manière ciblée et bilatérale à des priorités  
nationales spécifiques aux États membres. Les professionnels 
des langues au Danemark peuvent inviter gratuitement des 
experts du CELV pour des ateliers locaux. Les thèmes possibles 
se trouvent sur ecml.at.

• le Portfolio européen des langues – une version danoise est 
déjà disponible gratuitement sur notre site. Le Portfolio Euro-
péen des Langue (PEL) 5 est un outil élaboré et lancé par le Con-
seil de l’Europe en 2001. Basé sur le Cadre européen commun 
de référence pour les Langues (CECR, 2001), le PEL est un instru-
ment qui permet aux apprenants de noter les résultats de leur 
apprentissage des langues et de leurs expériences interculturel-
les, ainsi que de développer leur réflexion à ce sujet.
 
• la Journée européenne des langues. À l’initiative du Conseil 
de l’Europe, la Journée européenne des langues est célébrée 
chaque année le 26 septembre depuis 2001 pour promouvoir la 
richesse culturelle et linguistique de l’Europe, qui doit être main-



FEBRUAR 2018 · FranskNyt 23

tenue et cultivée. Sur le site officiel edl.ecml.at, des idées 
concrètes destinées aux enseignants sont proposées.

• les ateliers au CELV à Graz. Le CELV à Graz organise chaque 
année plusieurs ateliers sur des projets en cours ou pour publier 
les résultats de ces projets. La participation est gratuite. 

LES LANGUES - LA CLÉ DU MONDE
L’adhésion du Danemark au CELV était l’une des réponses du 
gouvernement suite au rapport sur les langues étrangères au  
Danemark, Sprog er nøglen til verden, publié en 2011. Il est heu-
reux de constater que le Danemark a profité de l’occasion pour 
chercher une inspiration internationale et se développer davan-
tage sur les plans linguistique et pédagogique. 
Dans certains domaines du développement de l’éducation aux 
langues, le pays est en avance sur d’autres pays et peut servir 
d’inspiration pour nos partenaires européens, tandis que dans 
d’autres domaines qui viennent de commencer à se développer 
au Danemark, le pays peut profiter pleinement des connais-
sances d’autres pays qui ont une plus longue tradition et une 
plus grande expérience. Je suis persuadée qu’avec le temps la 
présence et la participation danoise au CELV, ce nouveau forum 
de coopération internationale et d’échanges, va apporter de 
nouvelles perspectives dans la didactique des langues-cultures.

BIBLIOGRAPHIE
Cadre européen commun de référence pour les langues : ap-
prendre, enseigner, évaluer (CECR) (2001), Strasbourg : 
Conseil de l’Europe, 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf 

Centre européen pour les langues vivantes du 
Conseil de l’Europe, www.ecml.at 

Conseil de l’Europe (2016), le Centre européen pour les langues 
vivantes du Conseil de l’Europe disponible sur bit.ly/2nenuD5 

Point de contact du Centre européen pour les langues vivantes 
du Conseil de l’Europe au Danemark, www.ecml.dk 

Portfolio européen des langues, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 
http://www.coe.int/fr/web/portfolio/introduction 
 

Rapport du groupe de travail sur les langues étrangères au  
Danemark : Sprog er nøglen til verden, http://ufm.dk/publikatio-
ner/2011/filer-2011/sprog_er_noeglen_til_verden.pdf   

Fig. 1. Site du Point de contact du CELV au Danemark ecml.dk.

Fig. 2. Projets du programme 2016-2019 Les langues au cœur 
des apprentissages.

1) En anglais European Centre for Modern Languages of the Council of 
Europe (ECML).

2) Site ecml.at et la brochure : bit.ly/2rEcc0m

3)  bit.ly/2neoCaL

4)  http://dots.ecml.at/

5)  https://www.coe.int/en/web/portfolio 
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ECML’s konference Sprog, kultur og 
arbejdsliv – om interkulturelle kompetencer
Lene Jensen, Niels Brock

Mandag d. 25. september var der  ECML’s konference Sprog, kul-
tur og arbejdsliv – om interkulturelle kompetencer. Som bekendt 
er det nu fremhævet i bekendtgørelsen for fransk, at de interkul-
turelle kommunikative kompetencer skal styrkes.
ECML står for Det Europæiske Center for Moderne Sprog under 
Europarådet. Det blev dannet i Graz i Østrig i 2004. Det er en in-
stitution, der har som mission at fremme excellence og innovati-
on i sproguddannelsen, og som vil hjælpe europæerne til at lære 
sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer 
som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske un-
dervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet natio-
nalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelings-
platform med henblik på at sikre fortsat udvikling. Læs mere om 
det på www.ecml.dk. Vi er blevet lovet, at dagens oplæg vil blive 
oploadet på hjemmesiden.
Det var en meget spændende dag med inspirerende indlæg. 
 
Første oplægsholder var Jo Angouri, universitetslektor på Uni-
versity of Warwick. Angouri insisterer på, at sprog er noget vi 
GØR. Hun forsker i interactional sociolinguistics, samspillet af 
faktorer, som har betydning for sproget. Mange faktorer spiller 
ind: sproglige ideologier, kulturer, samfund, overbevisninger, 
holdninger etc.
 
Som et eksempel nævnte Jo Angouri, at Volkswagen på et tids-
punkt besluttede, at koncernsproget af praktiske grunde frem-
over skulle være engelsk og ikke længere tysk. Engelsk anses 
ikke længere som ”en trussel”, men benyttes som lingua franca. 
Engelsk anses i overvejende grad for at være hovedsproget i for-
retningsverdenen i Europa.
 
Helt så enkelt er det dog ikke, for der er også en del følelser 
knyttet til nationalitet, sprogbeherskelse mv. Efterfølgende be-
sluttede Stiftung Deutsche Sprache derfor at sælge alle deres 
VW-aktier.
 
Vores sprog definerer, hvem vi er, og det bliver den nye gate ke-
eper/det nye kontrolpunkt mht.l who-is-in, who-is-out. Taler du 
tysk? Så er du en af vores. Gør du ikke, står du uden for gruppen.
Jo Angouri taler om “Negotiating who is one of us – ideologies”. 
Med Brexit bliver det meget tydeligt: 
Brexit = dem der vil ud af fællesskabet > < os andre.

EKS. JOBINTERVIEW
- du skal overbevise om, at du passer ind

Language = gatekeeper, being accepted as one of us

Language = system of control

You want to live in Germany. You have to learn German 

You can suffer = you show you want to learn

Everyone claims their language is difficult

If you work hard, people will let you in

What does it tells us?

This goes for every language/country. It’s your responsability
 
Der var et indlæg fra nyuddannede Emma Primdahl Kallehauge, 
uddannet i sprog og kommunikation fra Syddansk Universitet. 
Emma fik job, 14 dage efter hun havde afsluttet sin uddannelse 
og oplever, at der i høj grad er brug for sprog- og kommunika- 

tionsfolk. Dette står i kontrast til den generelle holdning, at 
”sprog og kommunikation jo er noget, alle kan”. Det er det IKKE! 
Emmas omverden var også overrasket over, så hurtigt hun fik 
job, ”for alle ved jo, at man skal søge og søge i længere tid, før 
det lykkes”.
 
Jesper Overgaard Andersen fra oversættelsesbureauet Text-
Minded fortalte, at man i oversættelsesbranchen ser maskino-
versættelser som et hjælpemiddel, hvor oversætterne står for 
review / copy-editing / post-editing / transcreation-delen. Det 
anbefales de nye oversættere at orientere sig på medierne mht. 
sport, reality-TV, musik, tegneserier, film mv. for at få den rele-
vante baggrund til at kunne oversætte adækvat.
 
Annette Søndergaard Gregersen, UCC finder det symptomatisk, 
at sprogene stadig står separat i skemaerne. De bør i langt høje-
re grad integreres med de andre undervisningsfag, mener hun.
 
Efter frokost var der rundbords-snak om, hvordan man kan ny-
tænke sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelse 
og på arbejdspladsen. Undervejs blev der fra flere sider sukket 
over, at arbejdsgruppen bag den nationale sprogstrategi først til 
januar vil fremlægge deres visioner.
I plenum blev der foreslået mere forskning i internationalitet. 
Omvendt mente flere, at vi allerede har en del Phd’ere og kon-
krete, færdigt udførte forskningsprojekter, og at det, der for 
alvor kunne forslå noget, var efterbehandling af foreliggende 
forskningsprojekter inden for området.
 
Der var overrækkelse af den Europæiske Sprogpris ved Malene 
Vangdrup, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette år var 
det Gro Caspersen fra Nymarkskolen i Svendborg, der fik prisen 
for sit arbejde med at sætte fokus på vores flersprogede elevers 
fordele ved at kunne flere sproglige strukturer. Dette har ud-
møntet sig i videoen WiseWords Brug dine sprog: bit.ly/2DzSDrE
 
Endelig var der et indlæg om en underviser i dansk for udlændin-
ge, som har stor succes mht. at få eleverne til at rappe på dansk, 
også ganske kort tid efter, at de er kommet til Danmark. Det har 
vist sig, at eleverne lærer hurtigere dansk på denne måde. Det 
er ikke grammatik eller ordforrådet eller det sociokulturelle, der 
kommer først, når det gælder om at lære fremmedsprog, men 
derimod en kombination af alle disse dele.
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EKSAMEN I FRANSK PÅ A- OG B-NIVEAU. 
EN HÅNDBOG

Bogen henvender sig til elever og kursister, der 
gerne vil blive bedre til fransk.

Den henvender sig også til fransklærere, der vil 
støtte deres elever i at blive bedre til fransk og til 
at yde deres bedste til eksamen.

Den indeholder praktiske oplysninger om både 
mundtlig og skriftlig eksamen på A- og B-niveau, 
sprog- og kommunikationsstrategier, råd til opbyg-
ning af argumentation, forklaring, billedbeskrivel-
se, tekstgennemgang, personkarakteristik, resumé 
samt perspektivering. Der gives råd om udfærdi-
gelse af talepapir, og bogen byder på en bred vifte 
af mundtlige og skriftlige opgaver, der leder frem 
mod eksamen

Derudover findes der 9 Boîtes à outils med mange 
brugbare eksempler inden for alle discipliner.
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OneNote-klassenotesbog: 
nemt, overskueligt og praktisk
Af Tatjana Maria Christensen, Midtfyns Gymnasium

Klassenotesbog er et tilføjelsesprogram til OneNote, som jeg indtil 
nu kun kan se fordele ved. Jeg har på min blog, fransktimen.blogs-
pot.dk lavet min egen top 10 over, hvorfor klassenotesbogen er et 
godt redskab i forbindelse med undervisning:

ELEVFORDELE:
1. Det samler elevernes noter ét sted
2. Det giver et fremragende overblik over forløb
3. Mulighed for at følge med, hvis eleven er fraværende
4. Det giver gode muligheder for at dele noter fra gruppearbejde

LÆRERFORDELE
5. Det giver læreren mulighed for at fjernundervise i tilfælde af 
syge børn eller andet
6. Det giver læreren mulighed for at gennemse elevers arbejde
7. Det giver læreren mulighed for hurtigt at hente ting ind fra tidli-
gere forløb samt dele forløb eller lignende med kolleger

PÆDAGOGISKE FORDELE:
8. Alle typer af medier og filer osv. kan ligge derinde (jeg er i hvert 
fald ikke stødt på nogen problemer endnu)
9. Det giver gode muligheder for feedback og feed forward
10. Det giver gode muligheder for evaluering

AT KOMME I GANG MED KLASSENOTESBOGEN
En klassenotesbog oprettes således:
• Log ind på Office 365
• Vælg Class Notebook
• (Download tilføjelsesprogrammet Klassenotesbog)
• Tryk på ”Opret en klassenotesbog”
• Vælg et navn til din klassenotesbog 

Her er det vigtigt, at der vælges et navn, som kan bruges, lige så 
længe klassen eksisterer – f.eks. FRB 17-20.  
Hvis klassen er en grundforløbsklasse, kan man også lave en midler-
tidig grundforløbsklassenotesbog og så lave den endelige, når de 
kommer ud i de endelige klasser.

NU VISES DER, HVAD 
KLASSENOTESBOGEN 
INDEHOLDER:
• Samarbejdsområde
• Indholdsbøger 
• Notesbøger til studerende
• Tryk på ”næste”

Herefter kan du vælge at tilføje en anden lærer til din klassenotes-
bog (dette kan også sagtens gøres senere). Hvis du vil gøre det nu, 
så finder du bare læreren ud fra lærerens mailadresse, og ellers 
trykkes der på “næste”.

Det næste er at skulle finde sine studerende. Her er det vigtigt at 
søge på holdets officielle navn, ellers kan man ikke finde sit hold.

Herefter når man til at skulle designe elevområder. Jeg plejer at 
beholde fluebenet ved klassenoter og hjemmearbejde. Det er en 
smagssag, kan altid lave om på det senere eller lave dine egne.

Herefter vil du få vist et eksempel på din klassenotesbog, og hvis alt 
ser ud, som det skal, trykker du på: Opret. 

Til sidst åbner du i OneNote.

Jeg anbefaler helt klart, at man arbejder i OneNote-programmet 
og ikke i online-versionen og heller ikke i app’en, da selve program-
met er mest brugervenligt. 

HVORDAN JEG ORGANISERER MIG I ONENOTE
Her ses klassenotesbogen for mit 3g-hold, da de var ved at blive 
studenter. Jeg har en sektion for hvert emne helt ude til venstre 
(dette er taget fra en Mac, på en pc står det hele i højre side eller 
oppe i en topbjælke) – altså en til ”Francophonie”, en til ”Immigrati-
on” osv. Derefter laver jeg en side til hvert tekstmateriale/filmma-
teriale/musikmateriale/billeder osv, vi arbejder med (nogle laver en 
side til hver time). 

Her ses inddelingen helt tydeligt, hvor jeg har delt tegneserien Jo op og lavet opgaver til de forskellige afsnit.
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Udover at jeg har en sektion til hvert af de læste emner, har jeg også en mappe til grammatik, hvor der nemt kan laves indsætningsøvelser:
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En mappe til billeder, en mappe til ordforråd og en mappe til 
skabeloner f.eks. digtanalyse, billedanalyse, skabelon til del-
prøve-1-opgaver osv.

NU TIL BRUGEN AF KLASSENOTESBOGEN 
I UNDERVISNINGEN
Jeg bruger klassenotesbogen som min tavle, i og med at det 
man skriver i den med smartboardtuscherne også gemmes i 
notesbogen. Derudover bruger jeg også det, der hedder sam-
arbejdsområdet, hvor eleverne arbejder, når de er i grupper. 
På den måde kan grupperne få glæde af andre gruppers re-
fleksioner og tanker. Jeg beder også af og til mine elever om 
at arbejde med en bestemt opgave under deres eget navn i 
enten hjemmearbejde eller klassenoter. Dette er særlig godt 
ved omlagt skriftlighed - især for de elever, der måske har ten-
dens til at gå i stå med en opgave, elever der måske ikke rækker 
fingeren op for at få hjælp osv, for her kan man som lærer gå 
ind og kigge på elevens arbejde, mens eleven sidder og skriver, 
og på den måde hjælpe vedkommende videre. Jeg bruger det 
også som en oversigt, når jeg laver undervisningsbeskrivelse, 
for alt, hvad vi har lavet, ligger jo samlet et sted. En sidste ting, 
jeg bruger det til, er deling med kolleger, særligt nu hvor jeg 
skal på barsel og overdrager mit 2g-franskhold til en kollega.

DET MENER ELEVERNE
Mine elever har generelt været positivt stemt over for klas-
senotesbogen. Det har været nemt at henvise til klassenotes-
bogen i forbindelse med lektier, eller hvis eleverne har været 
syge – så har de nemt kunnet følge med i, hvad der er blevet 
lavet på klassen. 

”Det er meget nemt og overskueligt, let at finde ud af, og 
smart at man både kan have offentlige og private rum.”
Elev fra 2gFRB på Midtfyns Gymnasium

”Det er nemt og overskueligt. Det er også super praktisk, at 
man kan følge med hjemmefra, hvis ikke man har været der til 
modulet.”
Elev fra 2gFRB på Midtfyns Gymnasium

”Jeg synes det fungerer rigtig godt med at man kan skrive no-
get inde i Onenote og du så kan rette direkte i det, uden at 
skulle sende dokumenter frem og tilbage, og at du samtidig 
har mulighed for at se de lektier vi laver inde i Onenote. Og så 
generelt er det rart at det hele er samlet et sted.”
Elev fra 3gFRB på Midtfyns Gymnasium

”OneNote giver mulighed for let at kunne få adgang til sit sko-
learbejde. Dette fremgår både som en standard individuel lek-
tie fra en time, eller til en time, hvor man hurtigt kan gå ind og 
finde det, som læren har lagt ind. Derudover er det er rigtig 
godt redskab når man laver gruppearbejde. Dette er fordi man 
er flere personer, der kan skrive i OneNoten, inde under sam-
arbejdsområdet, hvilket har gjort det nemt at få gruppearbej-
det færdiggjort hurtigt. Derudover er OneNote overskuelig at 
navigere i.”
Elev fra 3gFRB på Midtfyns Gymnasium

HVORFOR ONENOTE?
Der findes efterhånden mange forskellige måder at dele og 
organisere undervisning på: Google Docs, Meebook, Klasseno-
tesbogen, Padlet osv, og min favorit er og bliver klassenotes-
bogen i OneNote, fordi den kan det hele på én gang.

I Google Docs kan det hurtigt blive uoverskueligt, fordi doku-
mentet til et forløb hurtigt kan blive meget langt. Derudover 
er det også mere besværligt at dele med eleverne, fordi de en-
ten skal holde styr på forskellige links, eller man som lærer skal 
sidde og tilføje hver enkelt elev med e-mailadresser. Klasseno-
tesbogen har den fordel, at holdet bliver tilføjet som helhed 
én gang, og alt ligger det samme sted. 

Jeg har tidligere benyttet mig af Meebook, og jeg var egent-
lig rigtig glad for det også, for det kan meget af det samme i 
forhold til organisering og deling, som klassenotesbogen kan, 
dog mangler Meebook elevsiderne og synkroniseringen med 
Smartboardet.

Padlet behøver man såmænd ikke at sortere fra, bare fordi 
man vælger at bruge klassenotesbogen, for Padlet er stadig en 
fin variation i undervisningen, hvor elever kan få lov til at være 
kreative og samle deres fælles viden ét sted – lidt som man 
også kan i samarbejdsrummet i klassenotesbogen. Hvis man 
vælger at samle noget i Padlet, kan man dele linket inde i klas-
senotesbogen også, så det er let tilgængeligt for hele holdet. 

Som nævnt tidligere kan jeg altså kun se fordele ved klasseno-
tesbogen, og jeg kan varmt anbefale jer at prøve at springe ud 
i det. God arbejdslyst og god fornøjelse med det!

En mappe til billeder, en mappe til ordforråd og en mappe til skabeloner f.eks. digtanalyse, billedanalyse, skabelon til delprøve-1-opgaver osv.
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Toutes les filles de ma classe pendant mon année au Danemark. 

Ma vie d’étudiante en échange au Danemark
Af Salomé Habousha, Bruxelles

Durant l’année 2016-2017, j’ai eu la chance de participer à un pro-
gramme interculturel au Danemark. Le but de cet échange était de 
découvrir une autre culture, d’apprendre une autre langue et de 
vivre d’une manière différente pendant un an. Début août 2016, me 
voilà donc en route vers l’aéroport de Copenhague pour finalement 
arriver dans la ville de Skanderborg, Jylland. Les débuts de mon an-
née ont été tumultueux, mais, après une période d’adaptation, j’ai 
pu découvrir les concepts et les subtilités de la culture danoise, sans 
toujours bien les comprendre. J’ai passé la majeure partie de mon 
année dans le gymnasium local, apprenant petit à petit la langue 
et m’intégrant au fur et à mesure dans la classe qui m’avait été at-
tribuée au début de l’année. Bien que la manière d’enseigner et 
le système scolaire au Danemark et en Belgique soient différents 
(voir les 10 différences que j’ai listées plus bas), je pense que les 
valeurs transmises telle que la tolérance, le respect de l’autre et 
l’envie d’apprendre sont identiques. Ce qui m’a semblé le plus in-
téressant au cours de cet échange ne concerne malheureusement 
pas les cours de mathématiques de mon professeur Torben ou les 
nombreux textes néo-romantiques lus par ma professeur de danois 
Gry (quoique…) mais plutôt l’apprentissage culturel. Celui-ci était 
constamment alimenté 
par ma famille d’accueil 
et par mes fréquen-
tations danoises ainsi 
que par les nombreux 
autres étudiants en 
échange venant de plus 
de 70 pays différents 
et partageant la même 
expérience que moi. 

SUR CE, VOICI UNE LISTE 
NON-EXHAUSTIVE DES 
10 CHOSES QUI M’ONT 
SURPRISE DANS LE 
SYSTÈME SCOLAIRE 
DANOIS :
La responsabilité est 
l’une des principales  
qualités de l’élève  
danois. Jamais, durant 
un an, je n’ai entendu le  
moindre chahut, turbu-
lence ou perturbation 
de la part des élèves. Alors étais-je dans une classe particulièrement  
studieuse ou est-ce une qualité commune à tous les étudiants 
danois ? J’ai pu en tout cas témoigner du grand calme présent dans 
les salles de classe en comparaison avec celles de Belgique. 

La qualité de l’environnement scolaire est très importante, l’école 
est conçue de sorte à ce que les étudiants soient moins stressés. 
Jamais en Belgique vous ne trouveriez des fauteuils mis à la dis-
position des élèves, de la musique dans les couloirs ou encore des 
tables de jeu. 

L’utilisation presque systématique d’outils informatiques dans le 
cadre de l’enseignement a été une chose à laquelle j’ai eu du mal à 
m’habituer. Avec du recul, on y trouve avantages et inconvénients.  

L’une des choses que j’ai le plus appréciées est l’aspect social  
développé au gymnasium. Les concepts tels que gymfest, hyggeaf-
ten, fredagscafé ou morgensamling créent réellement un environ-
nement propice à la socialisation et à l’échange. 

Comme indiqué dans le point précédent, les gymfester sont orga-
nisées afin d’encourager la vie communautaire, mais quelle surpri-
se lorsque j’ai appris que l’on pouvait consommer de l’alcool dans 
l’enceinte de l’établissement. J’ai bien évidemment été surprise 
par la culture de l’alcool présente (peut-être un peu trop ?) chez les 
danois de tout âge. 

Comme je disais plus haut, j’ai retrouvé des valeurs communes dans 
les systèmes éducatifs belge et danois. La plus grande différence se 
situe au niveau de la manière d’apprendre. Celle-ci est plus collecti-
ve au Danemark qu’en Belgique. Le travail en commun développe 
l’empathie et l’entraide et diminue peut-être sur le long terme la 
compétition. 
La relation avec les professeurs est également bien différente : un 
mélange équilibré entre respect, proximité et compréhension des 
besoins de chaque élève.  

Les horaires scolaires sont plus doux (généralement 8 h-14 h, con-
tre 8 h-17 h en Belgique), ce qui laisse la possibilité à tous de faire 
des activités extrascolaires ou de trouver un travail. Une fois de plus 

j’ai été surprise par le 
nombre de possibilités 
et par le très intéres-
sant système des ung-
domskoler (écoles gra-
tuites et collectives). 

Pour poursuivre avec 
les différents types 
d’école, j’ai particu-
lièrement apprécié 
mes deux séjours dans 
une højskole de Fyn 
et mes quelques visi-
tes à l’efterskole de 
ma sœur d’accueil. Je 
pense que ce sont les 
meilleurs concepts 
que le Danemark ait  
développés car ils per-
mettent d’approfondir 
ses connaissances dans 
des matières moins 
« traditionnelles » telles 

que le théâtre, la musique, l’art, le sport, etc. mais également 
de rencontrer des gens provenant de tous milieux confondus et  
d’élargir considérablement son cercle social. 

Les attentes scolaires sont également différentes. En Belgique, il 
est très fréquemment demandé d’étudier ce qui a été vu en classe, 
et cette connaissance est testée chaque semaine (minimum un test 
par matière chaque semaine, c’est-à-dire par exemple un test de 
mathématiques tous les vendredis, un d’anglais tous les mercredis, 
etc.). Le système belge demande plus d’apprendre des théories 
et de les appliquer par la suite lors de tests ; le système danois 
de pouvoir produire quelque chose de concret (sous la forme de 
rédaction, de vidéo, de présentation orale) après avoir vu la matière 
avec le professeur en classe. 

Voilà un très bref aperçu des différences perçues qu’il existe entre 
la Belgique et le Danemark. Quoi qu’il en soit, mon expérience au 
Danemark aura été pleine d’apprentissage, amusante évidemment, 
difficile par moment, mais surtout enrichissante.
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Fransk som levevej
I kølvandet på den nye sprogstrategi, der blandt andet har til formål at 
bygge bro imellem fremmedsprogsfagene i grundskolen og gymnasiet 
til de videregående uddannelser og erhvervslivet, vil vi, tre cand.mag’er 
i fransk, fortælle om, hvordan fransk spiller en essentiel rolle i vores ar-
bejdsliv. 

“Sprog er ikke alt - men de er nøglen til resten” (Verstraete-Hansen 
& Øhrgaard 1017: 91). 
Fransk er et verdenssprog, og at have kommunikative kompetencer 
på fransk åbner altså døre - ikke kun til Frankrig, men til hele verden. 
Ifølge L’Organisation Internationale de la Francophonie er der 274 
mio. fransktalende på verdensplan fordelt på 5 kontinenter, hvoraf 
de 55% befinder sig uden for Europa (l’OIF, 2014). I en moderne, 
globaliseret verden er fransk både et færdigheds-, dannelses- og 
kulturfag, der ud over en større omverdensforståelse bidrager til 
udviklingen af en interkulturel bevidsthed og en global dannelse. Al-
ligevel er “Hvad skal du bruge din uddannelse til?” ét af de hyppigste 
spørgsmål, man som sprogstuderende møder, når man bliver spurgt 
til sit studievalg.  Derfor vil vi fortælle tre historier om, hvordan en 
interesse for fransk kan føre til, at man vælger det som sin levevej. 
 
CAMILLA ÅKERBLOM 
Adjunkt i fransk og dansk, Christianshavns Gymnasium. 
”Hvor længe var du om at lære fransk?”, spurgte en elev fra 2.g efter, 
at jeg i timen havde præsenteret min klasse for et uddrag af Madame 
Bovary, der med sit omfang og sine malende, for ikke at sige minutiø-
se, beskrivelser nok ville kunne tage modet fra de fleste. Ved at præ-
sentere mine elever for klassisk fransk litteratur og forfattere som 
Flaubert, Hugo, Baudelaire og Camus vidste jeg, at jeg havde begivet 
mig ud i et vovestykke. Alligevel oplevede jeg i den time at vække 
en interesse og efterfølgende en vis faglig stolthed hos mine elever 
over, at de havde læst noget så sprogligt udfordrende, som det kan 
være at tygge sig igennem Flaubert, og det om man læser ham på 
fransk eller i en dansk oversættelse. For mig var det dog lige præcis 
den glæde, jeg havde for litteraturen kombineret med en sproglig 
nysgerrighed, der åbnede mine øjne for franskfaget. 

Fascinationen af fransk sprog og kultur startede tidligt, da jeg som 
barn fik læst højt af min farmors udgave af ”De tre Musketerer”. Den 
var antikvarisk af udseende og manglede vist en side eller to, men 
for mig blev den indgangen til et fremmed univers, til et fiktivt Pa-
ris, hvor personerne talte et sprog, jeg knap kunne forstå og havde 
franskklingende navne. Det er særligt den, jeg husker, når jeg tænker 
tilbage på, hvad der gav mig lyst til at læse på fransk, og hvad der små 
10 år senere fik mig til rent faktisk at læse fransk. Både i folkeskolen 
og i gymnasiet havde jeg nogle fransklærere, der lod mig dyrke min 
interesse, og som var gode til at fodre mig og min umættelige appe-
tit efter franske nyheder, romaner og grammatikøvelser. 

Mine fransklæreres evne til at motivere og den entusiasme, som de 
mødte mig med som elev, gjorde, at jeg efter min studentereksamen 
søgte direkte ind på Københavns Universitet. Jeg har aldrig været i 
tvivl om, at det var fransk, jeg skulle læse, men jeg har mange gange 
været i tvivl om, hvor fransk skulle føre mig hen. Det var først sent 
i mit studium, da jeg på kandidaten fik faget ”fremmedsprogs- og 
kulturdidaktik”, der var mere praksisorienteret, at jeg fandt ud af, 
hvordan jeg kunne kombinere min interesse for fransk med en mulig 
karriere. Samtidigt på min kandidat fik jeg et tidsbegrænset vikariat 
som fransklærer i gymnasiet, der hjalp mig til at skabe den røde tråd, 

jeg manglede, mellem mit studium og et senere arbejdsliv. Ved at 
undervise har jeg fundet en måde, hvorpå jeg kan dele og videre-
formidle min viden om fransk sprog, kultur og litteratur, mens jeg 
samtidig får lov til aktivt at bruge de teorier og didaktiske metoder, 
som jeg har med mig fra universitetet. Men lige så vigtigt det for en 
lærer er at se en faglig progression hos sine elever, lige så essentielt 
er det for mig at videreformidle en glæde for faget og give mine 
elever lyst til at lære. Det prøver jeg ved at vælge temaer og emner, 
som forhåbentligt fanger og rører dem, da interessen hos eleverne 
er en meget vigtig faktor for, at undervisningen også bliver fagligt 
givende. Naturligvis er målet med undervisningen først og fremmest 
at klæde eleverne fagligt på, så den svære kunst for mig som lærer 
er i virkeligheden nok at finde en balance mellem at gøre indholdet 
interessant og fagligt relevant - uden at det ene udelukker det an-
det. Jeg forsøger derfor i min undervisning altid at synliggøre læ-
ringsprocessen for mine elever, så de bliver bevidste om deres egen 
udvikling i faget: Hvad har vi lært, og hvor bevæger vi os hen imod? 

Med andre ord er det læringsprocessen og ikke resultatet, der bør 
motivere, men det kan som elev være en svær kamel at sluge, for 
med sprog, som det gælder for cykling, ballet og violinspil, er der 
ikke tale om en lineær læringsproces, hvor man kun bevæger sig 
fremad og kan sætte hak, hver gang man har lært en node eller et 
nyt trin. På samme måde med fransk vil man heller aldrig nå i mål 
med et bevis i hånden, der siger: “Maintenant je sais parler français”. 
I sprog kan man blive ved med at lære nyt, lære mere og bygge oven 
på det, man allerede har lært. Så da min elev spurgte, hvor længe 
det har taget mig at lære fransk, svarede jeg, at jeg stadig lærer, og 
at lære sprog er en proces, der er med til ikke bare at bidrage til en 
almen dannelse, men også til udviklingen af både kommunikative, 
kulturelle og globale kompetencer. 

CAROLINE ARP 
Forlagsredaktør i fremmedsprogsredaktionen, Alinea
“Så du er én af dem, der uddanner sig til arbejdsløshed”, blev det 
engang konstateret, efter jeg havde fortalt, hvad jeg læste. Jeg tav. 
I stedet skulle jeg have slynget arbejdsløshedsstatistikken for kan-
didater i fransk op af lommen. Tal fra februar 2015 viste, at der på 
daværende tidspunkt var 2,6% fuldtidsledige med min uddannelse 
på landsplan (Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet) 
og derfor var arbejdsløshedsprocenten blandt de laveste for huma-
nister. I dag er jeg bedre forberedt på den slags verbale lussinger - og 
jeg er ikke bange for at slå igen. 

Da jeg begyndte at læse fransk, havde jeg absolut ingen anelse om, 
hvor det skulle bære mig hen. Tidligere så jeg meget firkantet på stu-
dier og arbejdsmarkedet. Jeg var sikker på, at jeg ville blive bundet 
til min uddannelse hver dag resten af mit arbejdsliv, og tanken om 
at være evigt bundet til noget, der ikke direkte interesserede mig, 
gav mig kvalme. Derfor turde jeg ikke andet end at begynde og læse 
mit ultimative yndlingsfag igennem både folkeskolen og gymnasiet, 
selvom jeg på daværende tidspunkt ikke vidste, hvad jeg kunne blive 
til. I dag ved jeg godt, at det ikke er helt så firkantet - men til gengæld 
har jeg aldrig fortrudt mit valg.
I mit arbejde som forlagsredaktør er min kerneopgave at sikre, at 
der bliver skabt spændende og tiltalende læremidler, der både giver 
lærerne de bedste forudsætninger for at levere meningsfuld, kom-
munikativ sprogundervisning, og samtidig giver eleverne lyst til at 
lære sprog og tage del i undervisningsaktiviteterne. Det er forfat-
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teren, der står for selve produktionen af tekster og opgaver til et 
læremiddel. Derefter er det redaktørens opgave at samle materialet, 
at læse og lytte korrektur - både på dansk og på det pågældende 
fremmedsprog. Man skal desuden sikre, at materialet passer til det 
pågældende klassetrin og lever op til Fælles Mål samt sikre progres-
sion på opgave- og kapitelniveau, men også mellem klassetrinene. 
Derfor bruger jeg både min viden om sprog og sprogdidaktik og min 
erfaring med fremmedsprogsundervisning hver dag - især inden for 
fransk- og engelskfaget.  

Jeg mener, at læremidler spiller en essentiel rolle i elevernes opfat-
telse af det franske sprog og af fransksprogede kulturer, idet lære-
midlerne i manges tilfælde er det første møde med målsproget og 
“målkulturerne”. Derfor er det vigtigt, at læremidler formår at intro-
ducere eleverne for en repræsentativ, moderne frankofon verden 
frem for at udbrede kulturelle stereotyper. Dette stiller altså krav 
til, at jeg i mit arbejde er nødt til at have kendskab til frankofone 
samfund og kulturer. Ét af mine mål i mit arbejde er at sprede min 
egen glæde ved sprog og at motivere eleverne til at lære fransk - ikke 
alene ved at sikre, at eleverne skal løse spændende, kommunikative 
opgaver i franskundervisningen i folkeskolen, men også ved at de-
monstrere for eleverne, at det franske sprog kan åbne døre over hele 
verden.

STEPHANIE LÖBL 
Ph.d.-stipendiat i fransk sprog og kultur.
Jeg blev cand.mag. i fransk i 2014, hvorefter jeg underviste i fransk 
på KU i 2,5 år, før jeg startede min ph.d. i 2017. Jeg har altid været 
glad for sprog og bruger selv to i familien, mens der omkring mig 
tales yderligere 3.
Jeg har haft fransk siden 7. klasse og valgte en studieretning på 
gymnasiet med fransk som studieretningsfag. Min glæde ved sprog 
blev støttet af en motiverende fransklærer i gymnasiet, og det be-
tød selvfølgelig, at jeg skulle ud at rejse og lave noget med sprog 
i mit sabbatår. Jeg fik job i Disneyland Paris, hvor jeg skulle få den 
oplevelse, der overbeviste mig om, at jeg skulle læse sprog på uni-
versitetet. En dag blev en 10-årig svensk pige væk fra sine forældre i 

forlystelsesparken, og jeg blev hentet ind, da kollegerne den dag alle 
var fransksprogede - og jeg jo taler “skandinavisk”. Der sad jeg, 19 år 
gammel, og var den eneste, der kunne hjælpe – qua mine sprogkom-
petencer. Jeg oversatte mellem svensk, dansk, engelsk og fransk og 
fik beroliget pigen, noteret navnene på forældrene og farven på de-
res bil samt deres aftalte mødesteder, og hendes forældre blev omsi-
der fundet. Jeg havde aldrig følt mig så stærk og betydningsfuld. Jeg 
havde kunnet hjælpe og løse et problem, fordi jeg kunne flere sprog!
Jeg har siden brugt fransk i flere sammenhænge og erhverv under 
og efter mit franskstudium på universitetet. Jeg har bl.a. arbejdet 
som oversætter, hvor jeg både har oversat mundtligt ved en konfe-
rence og skriftligt i arbejdet med manuskripter, tekstning af filmklip 
og brugerfladen af et computerprogram. Jeg har undervist og været 
med til at producere undervisningsmateriale. Mulighederne er man-
ge med en sproguddannelse i bagagen. 
Jeg arbejder nu som ph.d.-stipendiat med mit eget forskningspro-
jekt, der omhandler fransklæreres kulturinddragelse i undervisnin-
gen i folkeskolen, da kulturdimension i fremmedsprogsundervisnin-
gen som dannelseselement er yderst vigtig. 
Jeg er utrolig fascineret af, hvad sprog kan. Når vi lærer nye sprog, 
lærer vi også nye kulturer at kende, og i sidste ende får vi en bedre 
forståelse af verden og af os selv. Sproglærere spiller derfor en vigtig 
rolle, og jeg er enormt glad for at lave et projekt, der beskæftiger 
sig med fremmedsprogsundervisningen fra folkeskolelærernes per-
spektiv. Det hele starter trods alt her.
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La famille Bélier - Læs en film
Af Bodil Marie Gade, Horsens Statsskole 

Materiale (filmmanuskript og øvehæfte) udarbejdet af Karen Schumacker, Forlaget Passion.
Manuskript: Omfang: 56 A4-sider, 24,3 normalsider (à 1.300 bogstaver), Pris: kr. 200,- excl. moms/kr. 250,- incl. moms
Øvehæfte: Omfang: 64 A4-sider, Pris: kr. 30,- excl. moms/kr. 37,50 incl. moms

La famille Bélier er en fransk feel good-film af Éric Lartigau fra 
2014. Filmen handler om teenage-pigen Paula, der bor med sin 
landmandsfamilie i en landsby i det nordvestlige Frankrig. Hun kan 
som den eneste i sin familie høre og fungerer derfor som talerør for 
sin døve mor, far og lillebror. Da hun en dag opdager, at hun har et 
helt særligt sangtalent, kommer hun i et stort dilemma. Kan hun 
tillade sig at forlade sin familie for at forfølge sin drøm og søge ind 
på en prestigefyldt parisisk sangskole?

Ovenstående er et meget kort resumé af handlingen i den film, 
som Karen Schumackers undervisningsmateriale La famille  
Bélier – Læs en film tager udgangspunkt i. Materialet består dels 
af manuskriptet til filmen La famille Bélier, dels af et omfattende 
og gennemarbejdet øvehæfte.  Begge bøger/hæfter fremstår 
indbydende med deres A4-format, letlæselig skrift og rige bil-
ledside.

Undervisningsmaterialet til filmen La famille Bélier er målrettet 
franskelever med et til to års undervisning bag sig. Filmmanu-
skriptet, der indeholder størstedelen af filmens scener, er tæt 
gloseret, og dialogerne er gengivet i et forholdsvis simpelt ta-
lesprog. Eleverne vil således have nemt ved at forstå filmens 
handling, og fra forfatterens side er der da også lagt op til, at 
eleverne frem for at bruge en masse tid på at sidde og oversætte 
manuskriptet kan bruge deres energi på små handlings-
resuméer og opgaverne i øvehæftet. 

Øvehæftet indeholder 
en række forskel-
lige opgavetyper: 
Krydsord, udvæl-
gelse af rigtige ord 
blandt flere frem-
hævede ord i små 
tekststykker, spørgs-
mål, indsætningsøvel-
ser, diverse grammati-
ske øvelser – herunder 
kongruensopgaver – 
sandt eller falsk-opgaver, 
diverse kombinations-
øvelser, billedbeskrivelse 
m.m. Der er virkelig tænkt 
over, at eleverne skal møde 
en stor variation af opgaver, 
og opgaverne lægger op til, 
at eleverne hele tiden aktivt 
skal producere fransk sprog – 
både mundtlig og skriftligt. De 
mundtlige øvelser giver masser 
af mulighed for at træne og ud-
vide elevernes ordforråd, og til 
hjælp i forbindelse med billedbe-
skrivelse finder man bagest i hæf-
tet en detaljeret og gennemarbej-
det billedbeskrivelsesmodel. Bagest 
i hæftet finder man også en komplet 
delprøve 1 om Louane Emera, der 

spiller hovedrollen som Paula i filmen. På den hjemmeside, der 
er tilknyttet undervisningsmaterialet, finder man delprøve 2.

I det hele taget er der gjort meget for at gøre eleverne fortroli-
ge med de opgavetyper, de kan møde til den skriftlige eksamen, 
idet de fleste af de skriftlige øvelser minder om delprøve 1’s op-
gavetyper.

På den tilknyttede hjemmeside finder man masser af suppleren-
de materiale i form af bonusmateriale til filmen og 80 interakti-
ve opgaver, der træner elevernes ordforråd og giver dem basal 
grammatisk viden. Ved alle interaktive opgaver er der mulighed 
for ved et enkelt klik hurtigt at hente den information (fx i form 
af en grammatisk regel), der er nødvendig for at løse den stillede 
opgave. 

Alt i alt skal der herfra lyde en klar anbefaling af det gennemar-
bejdede, varierede og læringsbevidste undervisningsmateriale 
til La famille Bélier. 
 



Arbejdshæfte - Noir et blanc en couleurs
Af Allan Moberg Andreasen 

”NOIR et BLANC en couleurs” er en tegneserie på 85 sider fra Liljefor-
laget. Bemærk at tegneserien ”Noir et blanc” blev anmeldt i Fransknyt 
september 2016. Lektor Kim Boje har udarbejdet et arbejdshæfte på 49 
sider i A4 format med farvebilleder. Det er arbejdshæftet, der anmeldes 
nedenfor.

Arbejdshæftet til tegneserien Noir et blanc en couleurs af  
Eduardo di Muro er tydeligvis inspireret af den skriftlige eksamens 
delprøver, idet samtlige mulige opgavetyper er repræsenteret. Nog-
le af dem er let modificerede i enkelte tilfælde, men ikke desto min-
dre har denne tilgang sine åbenlyse fordele som eksamenstræning. 
Derudover er der også enkelte andre opgavetyper i hæftet, blandt 
andet helt klassiske handlingsspørgsmål, så alt i alt er der tale om et 
hæfte, der sikrer en vis oplevelse af variation i arbejdet med teksten.

Tegneserien er i hæftet inddelt i kapitler af varierende omfang, 1-9 si-
der, og til hvert kapitel er der en række opgaver til træning af ordfor-
råd, tekstforståelse og sprogproduktion. Alle disse opgaver minder 
om dem, man finder i den skriftlige eksamens delprøve 1. Kapitelind-
delingen bidrager til at give eleven overskuelighed i arbejdet med 
teksten, da enkelte handlingssekvenser behandles og færdiggøres, 
inden fortællingen fortsætter. Ingen af opgaverne sigter bagud i tek-
sten og bruger det tidligere læste som udgangspunkt for arbejdet 
med den aktuelle del af teksten, men de relativt korte sekvenser gør 
det nærmest umuligt at miste overblikket over fortællingen.
Efter opgaverne til de enkelte kapitler er der et par sider med opga-
ver til tegneserien som helhed. Disse træner primært sprogprodukti-
on og argumentationsudtryk, hvilket er en ganske udmærket opsum-
mering, men de bidrager ikke særligt til dybdeforståelse af teksten. 
Her havde det pyntet med nogle mere analyserende og fortolkende 
opgaver, for det forbliver en smule overfladisk, når det ikke kommer 
videre end til personkarakteristik og læserens egen oplevelse af for-
tællingen.

Disse lettere overfladiske opga-
ver efterfølges af arbejdshæftets 
fremmeste bestanddel, nemlig de 
syv skriftlige opgaver efter samme 
skabelon, som man finder i den 
skriftlige eksamens delprøve 2. Til 
hver opgave er genrens kendetegn 
tydeligt specificeret, og de inde-
holder de samme benspænd som 
i eksamensopgaven, så her er der 
virkelig eksamenstræning for alle 
pengene, og samtidig er det mu-
ligt for eleven at demonstrere selv-
stændighed og dybdeforståelse ved at udvælge centrale 
passager fra teksten i besvarelsen. Hver opgave har dog – ganske 
fornuftigt – et relativt snævert fokus, og det vil næppe være sådan, 
at alle elever kommer til at lave alle syv opgaver, og derfor kommer 
der stadig til at mangle noget i forhold til den dybe forståelse af tek-
sten som helhed.

Sidst i hæftet er der indholdsspørgsmål til en video med tegnese-
riens forfatter, der fortæller om tankerne bag. Der er lagt op til, at 
spørgsmålene besvares på dansk, hvilket læreren selvfølgelig selv 
kan ændre til fransk, og igen er der i høj grad tale om et fokus på 
ren forståelse. Det giver fint mening, da det jo for mange er svært at 
forstå talt fransk, men igen mangler der et element, hvor eleverne 
skal forholde sig til indholdet frem for blot at referere det.
Alt i alt er der tale om et arbejdshæfte, der giver god eksamenstræ-
ning og god forståelse af tegneseriens indhold, men som ikke serve-
rer så meget af det dybdegående tekstarbejde, der derfor vil komme 
til at ligge på læreren. Det lægger et rigtig godt fundament i form 
af ordforråd og indholdsforståelse, men det kan ikke stå alene, når 
dialogen skal hæve sig over det refererende.
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Anmeldelse: Er dit modersmål okay?
Af Iben Schneider

Den Danske Sprogkreds og Forlaget Bostrup sætter med denne 
udgivelse fokus på dansk sprogpolitik, en sprogpolitik der giver ud-
fordringer, fordi den er deskriptiv, og bogen viser, hvordan andre 
nordiske og europæiske lande griber deres sprogpolitik anderledes 
an. Særligt relevant som underviser i fransk er naturligvis det fyldige 
kapitel om fransk sprogpolitik.

Bogen kan anvendes som supplerende stof i franskundervisningen 
til opgaver, der har til formål at perspektivere franske samfunds- og 
kulturforhold til danske og andre relevante landes forhold. Man kan 
også læse om bl.a. tysk sprogpolitik og om reglementering af sprog 
i EU-regi. Hvis det mere er kernestof, man har behov for, er der selv-
følgelig mulighed for at udarbejde sine egne tekster med udgangs-
punkt i denne udgivelse. Men ellers kan materialet anvendes inden 
for rammerne af almen sprogforståelse i gymnasiet og til den del af 
undervisningen i fransk, som har til formål at inddrage stoffet fra 
almen sprogforståelse.
Udover at sammenligne sprogpolitik i flere lande fortæller Er dit 
modersmål okay? hvordan dansk retskrivning besværliggøres af at 
være deskriptiv. Bogen kan derfor også hjælpe vores elever til at 
blive stærkere i at slå ord og grammatik op og forstå udfordringer-
ne i dansk retstavning, som er inkonsekvent på flere måder (se næ-
ste afsnit). Vi ved alle, hvor vigtig en rolle det spiller for læringen af 

fremmedsprog, at man er sikker i sit modersmål, og for at være det 
er det selvfølgelig en fordel at kende faldgruberne i retstavningen.

Anglicismens indtog, kombineret med at dansk sprogpolitik er de-
skriptiv, er jf udgivelsen det store problem. Et engelsk ord, der ind-
drages, uden at det påvirker sprogets struktur, er en eksotisme. Den 
slags kan gå an, selv i lande med en normativ sprogpolitik. Men hvis 
ordenes bøjningsmønstre f.eks. også ændres, eller hvis der endda 
opstår flere bøjningsmuligheder, påvirker det sprogets struktur i 
væsentlig grad og gør det svært både for den usikre sprogbruger, 
som man med en deskriptiv politik ellers forsøger at prioritere og 
for den professionelle sprogbruger, som underviseren eller over-
sætteren.
I Frankrig er sprogpolitikken normativ, og kapitlet om fransk sprog-
politik dækker bl.a. udfordringerne med de feminine stillingsbe-
tegnelser og reglerne herfor inklusiv skrift, plurilinguismen, regio-
nalsprogenes status, og hvad man sprogpolitisk gør i de frankofone 
lande inden for rammerne af OIF.
Ud over det undervisningsrelevante kan man også se bogen i den 
kontekst, at vi lige har fået en national sprogstrategi vedrørende 
fremmedsprog. Måske er det i den sammenhæng værd at huske, 
hvordan det står til med vores eget modersmål og hermed dansk 
sprogpolitik.
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Franske stemmer - Captations littéraires
Anmeldelse af Solvej Aaboe, Nyborg Gymnasium

Forlaget Etcetera & Dansk selskab for ny fransksproget litteratur har 
i denne bog på 240 sider bestilt ti tekster af ti forskellige franskspro-
gede forfattere fra Frankrig, Belgien og Burkina Faso. Bogen, som er 
udkommet i 2017, er struktureret på den måde, at alle højresiderne 
indeholder de franske originaltekster, og de danske oversættelser 
er i et pædagogisk øjemed placeret direkte overfor på de respektive 
venstresider. Hver tekst indledes af en halv sides baggrundsstof på 
dansk om forfatteren. Som et layoutmæssigt kuriosum er sidean-
givelserne placeret i sidemarginerne og ikke i bunden som vanligt. 
Forord og introduktion, begge på dansk, er skrevet af Steen Bille 
Jørgensen.

Teksterne spænder fra noveller over essays og digte til eksperimen-
ter med sammenblanding af genrerne, og tilsammen viser de mulig-
heder i kortformen. Teksternes form og indhold ligger hver især i fin 
forlængelse af de enkelte forfatteres øvrige værker. De i alt ti tek-
ster fordeler sig på tre kategorier: Noveller 
(4 stk), formlege (4 stk) og essays (2 stk). 
Da teksterne er vidt forskellige, præsente-
rer jeg kun de mest undervisningsegnede. 
Min fulde anmeldelse af samtlige ti tekster 
kan findes i materialebanken.

1. Universet i den 11 siders traditionelt 
opbyggede fortælling ”Wanted” af Hélène 
Lenoir er mystisk og fyldt med spænding. 
Som i sit øvrige forfatterskab kredser hun 
her med sin stramme og fortættede kompo-
sition om menneskelige relationer. Novellens 
hovedperson, Jarvis, har et anstrengt forhold 
til sin overbo, Schoeller. Fra sin seniorboligs 
altan sidder Jarvis og iagttager Schoellers 
kvindelige gæst, hver gang hun ankommer. 
Han smuglytter og forsøger forgæves at tyde, 
hvad de to ler af på altanen ovenover. Det 
overlades derfor til hans fantasi, hvad de fore-
tager sig. Plottet bliver for alvor interessant, da 
Jarvis nogen tid efter afhøres af politiet i for-
bindelse med mordet på Schoeller. 

Der er i novellen fokus på formuleringernes 
syntaktiske præcision, og den utroværdige fortæller samt den sti-
listiske knaphed sætter læseren på et detektivarbejde for at forstå, 
hvad der egentlig sker. Fortællingen kan læses som en kriminovelle 
og kan for eksempel anvendes i en tværfaglig sammenhæng med 
engelsk, da Lenoir tydeligvis har Virginia Woolf som forbillede. 

2. Gådefuldheden genfindes i Cécile Rious 14 siders fortælling ”De 
rien”, hvor rammen udgøres af et kontormiljø. De to hovedpersoner, 
som man på skift følger i hvert andet afsnit, er ekstremt forskellige, 
men viser sig sidst i novellen at være kærester. Navnesymbolikken un-
derstreger kontrasten i deres personligheder: Han hedder Auguste 
og er en latterlig, androgyn klovnetype, som tydeligvis ønsker at 
være en anden, end han er. Hun hedder Agnès og er dyrisk forføren-
de og selvsikker. Han sidder ofte helt stille på sin komplet ryddelige 
arbejdsplads, hvorimod hun farer af sted med favnen fuld af ting. 
Dette modsætningsforhold skaber sammen med den lyriske skri-
vestil et morsomt billedsprog, som gør den velegnet til den daglige 
franskundervisning. Man kan for eksempel læse den i forbindelse 
med et emne om identitet. 

3. Célia Houdarts otte siders novelle ”L’étang” beskriver en lille piges 
fisketur.

4. Yves Raveys 15 sider lange novelle ”Devant la chambre” om en 
mands erkendelse af tantens forestående død er svær at læse. 

5. Silvie Bocquis 13 sider lange tekst ”Six captations d’une image co-
lorée” viser forskellige sansninger af farvede billeder. Der er seks un-
derafsnit med hver sin farveoverskrift: Jaune, Noir, Vert, Gris, Mauve 
og Translucide. Teksten er i bogen den første af i alt fire tekster, der 
leger med formen, og den har lyrisk karakter. Sætningerne er korte 
som verselinjer, der er mange afsnit som strofer, og der er et om-
kvæd-agtigt tema om at betragte et maleri. Desuden er der mange 
stilistiske figurer, sproglige billeder og flittig brug af sanseudtryk. 
Teksten kan for eksempel bruges til genrelæsning, da den placerer 
sig i grænselandet mellem fortælling og digt.

6. Jacques Jouets ni sider lange tekst ”Vie brève de Mathusalem, 
roman” er bogens genreeksperiment num-
mer to og påstår selv, at den er en ekstremt 
kortfattet roman. Den er forsynet med et 
forord, som fylder hele otte sider, og som 
ifølge fortælleren er et essay i sig selv. Ro-
manen står derefter for sig selv som en 
implosion på tre sætninger midt på den 
sidste side.
Kortformen bruges her til en refleksion 
over romanformens længde og det lange 
liv; herigennem også samtidens stræben 
efter at modarbejde døden og kunstigt 
forlænge livet.
Teksten er ekstremt morsom i formen 
og interessant og højaktuel i indholdet 
og kan anbefales at læse på et dygtigt 
franskhold. Den kan læses i den daglige 
undervisning eller i et tværfagligt sam-
arbejde med dansk for eksempel om 
Forfatterskolens minimalistiske genre-
eksperimenter.

7. Digtet ”Caisse d’espace” på 78 ver-
selinjer af Christian Prigent handler 

om rumfart og uendelighed.

8. Novellen ”Et la main passe” på otte sider af Monique Ilboudo fore-
går hovedsagligt i Burkino Faso og er en skildring af to kvindeskæb-
ner, som Monique Ilboudo i sin meget medrivende skrivestil kryds-
klipper mellem. De to tilsyneladende uafhængige historier samles 
nærmest som et tilfælde til allersidst, hvor nye bagvedliggende 
historier afslører sig. 

Mabel, en 50-årig ugift karrierekvinde fra Canada, er som en del af 
et selvrealiseringsprojekt taget til Burkino Faso, hvor hun falder for 
en yngre afrikansk taxachauffør. Hun indleder et forhold til ham og 
undslipper således hvert år vinterdepressionen i Canada, idet hun 
tager del i hans familie, der bl.a. består af hans to koner og en masse 
børn.

Nafissatou, en fremtrædende politikvinde fra Burkino Faso, der har 
trodset traditionerne i landet og gjort karriere uden sin families vel-
signelse, kæmper trods sin tiljublede position i samfundet med en 
latent udlængsel, nærmere bestemt rettet mod USA, hvor en nav-
nesøster har opnået, hvad der for Nafissatou står som den ultima-
tive frihed, nemlig at få et Greencard og dermed arbejdstilladelse. 
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Anmeldelse af Grammatikporten
Af Anne Sofie Skemt Hjuler, stud. mag. i litteraturvidenskab og fransk

Anne Marie Heltoft, m.fl., Grammatikporten, Dansklærerforeningen, 2017, 235 sider.

Dansklærerforeningen har udgivet en ny grundbogsgrammatik, 
Grammatikporten (2017). Bag bogen står Anne Marie Heltoft, Jør-
gen Wildt Hansen og Maren Aarup Schjørring, der alle tre er sprog-
fagslektorer med flere grammatiske og sproghistoriske undervis-
ningsbøger på udgivelses-CV’et (Perleporten, Systime, 1999 og 
2003 og De sproglige rødder – træk af europæiske sprogs historie, 
Dansklærerforeningen, 2006). Den nye udgivelse retter sig først og 
fremmest mod undervisningen i dansk og almendelen af AP, idet 
den er bygget op af en kortfattet introduktionsdel og en længere 
opslagsdel efterfulgt af syv korte appendikser om sproghistorie og 
sociolingvistik. Der er desuden materiale til sprogdelen af danskfa-
get. 

Grammatikporten er en funktionel gramma-
tik, hvilket efterhånden må betragtes som et 
comme il faut inden for feltet. Dette er udtalt 
i den lidt særlige prioritering af stoffet i bo-
gens basisdel, hvor kun få, udvalgte sproglige 
størrelsers formål og anvendelsesmuligheder 
fremstilles. Der er gennemgående fokus på 
sproghandlinger og sprogbrug. Forfatterne 
har imidlertid fundet en udmærket balance, 
hvor den kondenserede basisdel følges op 
af et grundigt katalog over morfologi og 
syntaks, der kan tilfredsstille de fleste for-
malister. Fokus på funktion og elevernes 
selvstændige arbejde med sproget er også 
her et gennemgående, indvævet element. 
Denne prioritering begrunder forfatterne 
i deres underliggende konstruktivistiske 
læringssyn, som ligeledes giver sig til ken-
de i form af talrige reflektionsøvelser og 
opgaver, der lader eleverne bearbejde det 
gennemgåede stof. Ikke mindst afsluttes 
bogen af en længere rettenøgle til ele-
vernes arbejde med deres sproglige fejl. 
Denne er tydeligvis tænkt til det skriftlige 
arbejde i dansk, men eftersom flere af de sproglige proble-
mer, der adresseres, går igen, når eleverne skriver på fremmed-
sprog, er den ikke irrelevant for en fremmedsprogslærer.  

Til trods for et generelt hovedfokus på danskfagets behov har for-
fatterne, der abonnerer på en kontrastiv sprogtilegnelsesopfat-
telse, indarbejdet et solidt udblik til gymnasiets mest almindelige 
fremmedsprog i form af ”bonusbokse”, der med jævne mellemrum 
gennem bogen stiller spørgsmålet: ”Hvad hedder det på andre 
sprog?” Disse bokse, om end de i sagens natur er temmelig forsimp-
lede i deres behandling af den franske grammatik, kan oplagt fun-
gere som en bro fra et grammatisk fænomen på dansk til et tilsva-
rende på fransk. Bogen lægger selv fint op til at arbejde videre med 
eksempelvis pronominers kasus, substantivers køn og artikler, sam-
mensatte substantiver, fremtid, aspekt, konditionalis og konjunktiv, 

mens man som fransklærer med fordel selv kan tænke 
på at indarbejde fænomener som valg 
af hjælpeverbum, sætningers opbyg-
ning, tid i hhv. hel- og ledsætninger og 
anvendelsen af infinitte verber, der i 
bogen kun behandles på dansk. Der er 
utvivlsomt en pædagogisk fordel ved 
at lade eleverne læse om og blive for-
trolige med et grammatisk fænomen 
i en dansksproglig kontekst, før det 
gribes an i franskundervisningen, og til 
det formål er Grammatikporten både 
overskuelig og relativt let forståelig for 
eleverne – men hvis det ikke skal sluge 
for meget tid, vil det være en god idé om 
muligt at koordinere sin undervisning, så 
man i franskundervisningen løbende byg-
ger oven på de emner, der er i frisk erin-
dring fra dansk eller AP. Ikke desto mindre 
kan bogens grammatiske forklaringer og 
udbliksbokse fint bruges i korte uddrag 
i selve franskundervisningen sammen 
med – dog ikke som en erstatning for – en 
fransk grammatik. 

Der viser sig dog i løbet af novellen at være skyggesider ved beg-
ge kvinders drømme, og ud over mødet mellem de to verdensdeles 
kulturer og traditioner sætter novellen også spot på magtforholdet 
mellem mænd og kvinder i dagens samfund.  
Novellen egner sig fortrinligt til undervisning, da den i sin opbyg-
ning er nem at opdele i mindre dele. I spændingsfeltet mellem fakta 
og fiktion er der mange underemner, der kan tages fat på i novellens 
historiske og politiske referencer, hvilket åbner for, at novellen kan 
læses i mange frankofone sammenhænge. 

9. I det fire sider lange essay ”Livres de chair” af Nathalie Skowronek 
hyldes det faktum, at vigtige tekster bliver husket. Det kan blandt 
andet dreje sig om memoriseringer af ulovlige digte fra Rusland el-
ler bønner i en synagoge i Transsylvanien. Hovedsagen er, at det er 
mennesker og ikke computere, der bruger hukommelse på tekster-
ne. Essayet slutter med at udtrykke et ønske om, at menneske og 
litteratur forenes i bøger af kød, der rent kropsligt gemmer på den 
rigdom af ord og erfaring, som litteraturen rummer.
Essayet kan først og fremmest læses i et frankofont forløb, da  

Skowronek er fra Bruxelles. Desuden rummer både længden og op-
bygningen en enkelhed, som gør teksten let at læse. De afgrænsede 
afsnit med helt konkrete delhistorier appellerer til elever, og påstan-
den om, at man bogstavelig talt burde kunne indtage bøgerne fy-
sisk, er ekstremt morsomt udpenslet.

10. Jean Roaurds ni sider lange essay ”La maison dorée du peuple” 
beskæftiger sig blandt meget andet med påstanden om, at den klas-
siske roman som genre er død. 

Sammenfattende går den varmeste anbefaling til de moderne 
stemmer, der kommer til udtryk i følgende fire tekster: De to første 
noveller, ”Wanted” og ”De rien”, genreeksperimentet ”Vie brève de 
Mathusalem, roman” samt essayet ”Et la main passe”. Disse fire tek-
ster egner sig bedst til undervisning, og med lidt glossering kan de 
faktisk blive rigtig gode undervisningstekster. De øvrige tekster kan 
primært anbefales til egen læsning, hvis man trænger til input fra 
forskellige franske stemmer. 
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