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Sådan øger du motivationen i sprogundervisningen

I skoleåret 2020 var jeg så heldig at deltage i et ugekursus hos 
Francophonia i Nice. Francophonia er et kursuscenter der tilbyder 
sprogkurser til forskellige målgrupper samt efteruddannelses-
kurser til  fransklærere. Jeg havde læst Philip Hoes spændende 
artikel Se connaître soi-même et l’autre (se FranskNYT oktober 
2020), hvor han præsenterede udbyttet fra et kursus. Derfor ville 
jeg gerne blive klogere på, hvordan positiv psykologi og kendskab 
til følelser kan fungere som løftestang i sprogundervisningen. Af 
den grund valgte jeg kurset « Les émotions et la motivation, leviers 
d’apprentissage” med Léticia Hurteau i kombination med modulet 
”Les techniques du théâtre de l’opprimé en classe de FLE”, som 
Marylou Garino stod for. Kurserne var utroligt spændende, og de 
supplerede hinanden med henblik på at få idéer til, hvordan mo-
tivation kan øges i sprogundervisningen. Denne artikel vil handle 
om udbyttet fra kurset. Jeg anbefaler, at I først læser Philip Hoes 
artikel i foregående blad og dernæst læser min artikel for at få det 
fulde udbytte og størst mulig inspiration til egen undervisning.
Tanken er, at artiklerne skal komplementere hinanden. Jeg håber, 
at flere af jer efter have læst artiklen vil blive inspireret til arbejde 
med emnet. Som hjælp til læreren vil hovedparten af de præsen-
terede øvelser i artiklen komme til at ligge i FLFs materialebank. 

Hvad fik jeg ud af kurset og hvordan har det inspireret min 
undervisning? Teater og positiv psykologi en metode til at få 
eleverne til at tale fransk
På teaterkurset brugte vi en del af tiden på non-verbale eller øvel-
ser med begrænset sproginteraktion. Jeg lærte, hvordan opvarm-
ningsøvelser fra idrætten eller teaterets verden kan bruges effek-
tivt som en måde til at varme eleverne op til at kommunikere på 
fransk. Jeg kunne se, hvordan de kursister, der ikke var vilde med 
teater eller at tale foran andre, alligevel endte med at deltage livligt 
i de verbale øvelser. Det var ret imponerende at være vidne til. Så 
når du som lærer ikke kan få dine elever til at tale lige så meget, 
som du håbede på, så fortvivl ikke, men prøv nogle brise-glace 
øvelser af forskellig karakter som optakt til kommunikationsøvel-
serne. Du skal naturligvis vælge nogle øvelser, som er egnede til 
den målgruppe, du underviser. En brise-glace  øvelse, som de fle-
ste kender er legen ”frugtsalat”, hvor eleverne sidder på stole i en 
cirkel. En person står i midten og nævner den frugt, der skal bytte 
plads, og så handler det om at få sig en ledig stol. Denne øvelse er 
god til at skabe energi og grin og kan let gennemføres med elever 
på begynderniveau på fransk. Vi prøvede en variant af frugtsala-
tøvelsen med henblik på at lære hinanden at kende. Personen i 
midten skulle give en ordre f.eks.: ”Change de place si tu as un 
animal ” På den måde fik man rørt sig, talt fransk og grinet. Hvis du 
ikke tidligere har arbejdet med brise-glace  øvelser, så er der me-
get hjælp at hente på nettet: https://bit.ly/3r0ruX9 . Det er derfor 
oplagt med jævne mellemrum at anvende brise-glace øvelser, fx i 
begyndelsen af en time hvor øvelserne kan fremkalde latter, skabe 
glæde og få positive følelser frem i kroppen hos eleverne. Fransk 
skal gerne forbindes med glæde. 

Samtidig lærte jeg også hos Marylou Garino at ”le langage du 
corps représente 93 % de la communication”. Man kan med for-
del løbende i sin undervisning gøre eleverne opmærksom på, at 
det er vigtigt at have kendskab til kropssprog. Igen kan man som 
fransklærer låne øvelser fra teaterverdenen, hvor man kan arbej-
de kropssprogsrelateret til de 6 grundfølelser. Teaterøvelserne fra 
kurset vil ikke være omdrejningspunktet i artiklen, men jeg vil ind-

drage nogle af de lærte øvelser fra kurset i mit undervisningsfor-
løb, som præsenteres til sidst i artiklen. Teaterøvelserne, udviklet 
af Marylou Garino, vil være beskrevet på fransk, så du selv kan 
afprøve dem med dine elever. I materialebanken vil du kunne finde 
de 4 øvelser (en brise-glace øvelse og 3 teaterøvelser til at arbejde 
med kropssprogsrelateret med les émotions).

Hovedfokus i denne artikel vil være motivation og følelser, og 
hvordan afkodning og viden om følelser kan fungere som motiva-
tionskatalysator.  Dette er en meget anderledes måde at angribe 
undervisning på, og det er en teknik, som man som lærer kan have 
gavn af i flere fag. 
Jeg vil derfor begynde artiklen med at præsentere flere af de ind-
gangsvinkler, som jeg lærte kombineret med mine egne overvejel-
ser i forhold til, hvordan man kan arbejde med det i egen under-
visning. Til slut vil jeg vise et lille undervisningsforløb med fokus 
på motivation, følelser og sprog. Dertil hører et evalueringsark. 
Undervisningsforløbet kommer også til at ligge i materialebanken.

Mindset og sproglæring – hvorfor er det så vigtigt?
En af de første ting, der blev slået fast på kurset var, hvor vigtigt det 
er at gøre eleverne bevidste om deres mindset i forhold til læring 
af sprog, således at de forstår vigtigheden af et growth mindset 
frem for fixed mindset. På fransk taler man om état d’esprit flexible 
og état d’esprit fixe. Mindsetteorien er udviklet af den amerikanske 
psykologiprofessor Carol Dweck fra Stanford University. Hvis du 
har et growth mindset, betragter du ikke fejl som en stopklods for 
din udvikling. Du undersøger de fejl, du har begået, og du betragter 
dem som et springbræt til at blive bedre. Du har nemlig troen på, 
at du evner at lære, hvis du giver dig tid og arbejder målrettet. Det 
betyder, at personer med et growth mindset omfavner udfordrin-
ger og er vedholdende. Når de udfordres, ses anstrengelse som 
vejen til beherskelse, og de lærer af andres succeser. Hvis du der-
imod har et fixed mindset, betragter du en fejl som et tegn på, at 
den opgave, du er ved at løse, ikke er for dig, og at du ikke vil kunne 
løse det, selvom du havde intentionen om at fortsætte. Et fixed 
mindset skaber ifølge Dweck tendens til at undgå udfordringer, 
at give let op, at se anstrengelse som nytteløs og til at man har 
større tendens til at føle sig truet af andres succes. Jeg tror, at vi 
alle kender de elever, der har et fixed mindset. Det er enormt vig-
tigt, at de bliver opmærksomme på, hvordan de selv, ved at ændre 
deres mindset, kan blive bedre til fransk. Det tager ikke lang tid at 
præsentere den her pointe, så det er absolut værd at bruge tid på. 
Det kan i den sammenhæng være interessant at bede eleverne 
tænke på 5 ting, som de er gode til og dernæst præsentere disse 
for hinanden (Activité 1). 

Af Elise Balmisse Thomsen, Lektor ved Skanderborg Gymnasium
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1.1 Notez 5 choses - Je suis bonne en…
Lærervejledning: Husk altid selv at give et eksempel ”Je suis 
bon/bonne en: hip hop, en langues, en mots croisés, en travaux 
manuels, en sport, en maths, en cuisine, så du er sikker på, at 
eleverne er med på, hvad de skal. Lav en evt en liste med idéer 
til de svageste elever, så de også relativt hurtigt kan sige 5 sæt-
ninger, der alle begynder med Je suis bonne en…
1.2 Échangez vos idées
1.3 Le prof pose la question: Tu as toujours été bonne en 
sport ?  Tu resteras bonne en sport ? Pourquoi ?
(Refleksion relateret til growth mindset: Formentlig vil de fleste, 
når de tænker efter være nødt til at træne og øve for at blive god 
til noget, og hvis man skal blive ved med at være god, så kræver 
det også en indsats. Lav overførslen til fransk, så de forstår, at 
det er det samme princip, der gør sig gældende.)

Activité 1

Afkodning og regulering af følelser er afgørende for trivsel 
Kurset tog udgangspunkt i den positive psykologi dvs. den 
gren af psykologien, der har fokus på, hvordan man gennem 
positive tanker kan optimere sit liv og dermed sit udbytte af 
sprogundervisningen.  I forhold til følelserne er den grundlæg-
gende idé, at det er nødvendigt at kunne forstå, identificere, 
udtrykke og regulere dem for bedst at kunne trives. Det, vi ger-
ne vil lære eleverne, er nedenstående fire faser på figur 1, fordi 
eleverne derved bedre kan påvirke deres egen trivsel, men også 
kan blive bevidste om, hvordan man kan påvirke andres trivsel.
Trivsel øger udbyttet i sprogundervisningen, og derfor er det  
absolut værd at bruge tid på dette i undervisningen. 

Figur 1 

Classification des émotions - en forståelse af hvad følelser er?
Brug brise-glace aktivitet (Activité 2) til at tale om, hvad de univer-
selle basisfølelser er for nogle. På kurset fik vi en oversigt med 6 
forskellige ansigtsudtryk, herefter skulle vi diskutere, hvilken fø-
lelse vi forbandt med hvert ansigtsudtryk. Da vi havde diskuteret 
vores bud med underviseren, fik vi løsningen: 

Activité 2

Dette er en sjov måde at komme i gang på. Først og fremmest er 
det vigtigt, at eleverne kender de 6 universelle basisfølelser. 
Der er tale om la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, 
la joie. 
I forhold til at få eleverne til at blive bekendte med de franske ord, 
så har jeg udviklet en parringsøvelse, hvor jeg forventer, at elever-
ne kan forbinde de danske og franske ord.
Mon ikke kvikke elever kan gennemskue, at joie hænger sammen 
med det engelske joy. Dégoût kan de måske kæde sammen med 
det engelske ord disgusting. Afhængigt af elevernes niveau, kan 
man sætte nogle emojis på til at understøtte den franske tekst, så 
alle med sikkerhed kan løse opgaven. Øvelsen skal gerne fungere 
som en let igangsættende øvelse. 

Activité 3 
Skriv løsning med tal- og bogstavkombination i yderste højre kolonne

Identifikation af følelser
 – og arbejde med elevernes emotionelle intelligens
De universelle følelser er kendetegnet ved at have et fysisk udtryk 
(une sensation), have en årsag (une cause) og udløse behov (un 
besoin). Det kan illustreres gennem la roue des émotions jævnfør 
illustration 1. Dette forklares meget præcist i Philip Hoes artikel. 
Her vil jeg gerne arbejde lidt videre med, hvordan den viden kan 
bruges til personlig udvikling.

I forhold til undervisning er det meget vigtigt at forstå, at følel-
ser kan have rigtig stor betydning for motivationen. Overordnet 
set giver det mening at tale om les émotions désagréables og les 
émotions agréables.
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Les mots français De danske ord La solution - Løsningen

1.Les émotions A. Frygt

2. La peur  B. Tristhed

3. La colère  C. Vrede

4. La tristesse D. Afsky

5. Le dégoût E. Overraskelse

6. La surprise F. Glæde

7. La joie G. Følelser

Dette er en sjov måde at komme i gang på. Først og fremmest er det vigtigt, at eleverne kender 

til de 6 universelle basisfølelser.  

Der er tale om la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie.  

I forhold til at få eleverne til at blive bekendte med de franske ord, så har jeg udviklet en 

parringsøvelse, hvor jeg forventer, at eleverne kan forbinde de danske og franske ord. 

Mon ikke kvikke elever kan gennemskue, at joie hænger sammen med det engelske joy . 

Dégoût kan de måske kæde sammen med det engelske ord disgusting . Afhængigt af 

elevernes niveau, kan man sætte nogle emojis på til at understøtte den franske tekst, så alle 

med sikkerhed kan løse opgaven. Øvelsen skal gerne fungere som en let igangsættende 

øvelse.  

Activité 3 Skriv korrekt løsning med tal- og bogstavkombination i yderste højre kolonne.  
 

Identifikation af følelser – og arbejde med elevernes emotionelle intelligens 

De universelle følelser er kendetegnet ved at have et fysisk udtryk (une sensation), have en  årsag 

(une cause) og udløse behov (un besoin) . Det kan illustreres gennem la roue des émotions  jævnfør 

illustration 1. Dette forklares meget præcist i Philip Hoes artikel. Her vil jeg gerne arbejde lidt 

videre med, hvordan den viden kan bruges til personlig udvikling.  

Les mots français De danske ord La solution - Løsningen 
1.Les émotions A. Frygt  

2. La peur  
B. Tristhed  

3. La colère  
C. Vrede  

4. La tristesse D. Afsky  
5. Le dégoût E. Overraskelse  
6. La surprise F. Glæde  
7. La joie G. Følelser  

Dette er en sjov måde at komme i gang på. Først og fremmest er det vigtigt, at eleverne kender 

til de 6 universelle basisfølelser.  

Der er tale om la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie.  

I forhold til at få eleverne til at blive bekendte med de franske ord, så har jeg udviklet en 

parringsøvelse, hvor jeg forventer, at eleverne kan forbinde de danske og franske ord. 

Mon ikke kvikke elever kan gennemskue, at joie hænger sammen med det engelske joy . 

Dégoût kan de måske kæde sammen med det engelske ord disgusting . Afhængigt af 

elevernes niveau, kan man sætte nogle emojis på til at understøtte den franske tekst, så alle 

med sikkerhed kan løse opgaven. Øvelsen skal gerne fungere som en let igangsættende 

øvelse.  

Activité 3 Skriv korrekt løsning med tal- og bogstavkombination i yderste højre kolonne.  
 

Identifikation af følelser – og arbejde med elevernes emotionelle intelligens 

De universelle følelser er kendetegnet ved at have et fysisk udtryk  (une sensation), have en  årsag 

(une cause) og udløse behov (un besoin) . Det kan illustreres gennem la roue des émotions  jævnfør 

illustration 1. Dette forklares meget præcist i Philip Hoes artikel. Her vil jeg gerne arbejde lidt 

videre med, hvordan den viden kan bruges til personlig udvikling.  

Les mots français De danske ord La solution - Løsningen 
1.Les émotions A. Frygt  

2. La peur  
B. Tristhed  

3. La colère  
C. Vrede  

4. La tristesse D. Afsky  
5. Le dégoût E. Overraskelse  
6. La surprise F. Glæde  
7. La joie G. Følelser  

 

Illustration 1. Kilde: Apprendreaeduquer.fr  

I forhold til undervisning er det meget vigtigt at forstå, at følelser kan have rigtig stor betydning for 

motivationen. Overordnet set giver det mening at tale om les émotions désagréables og les émotions 

agréables.  

La roue des émotions  

Da vi arbejdede med at forstå la roue des émotions gav underviseren Léticia os en udfordring. 

Opgaven var, at hver enkelt lærer skulle finde en ukendt fransk sang, som man skulle synge alene 

foran alle på holdet. Selvom det ellers var en flok gæve fransklærere, der deltog på kurset, oplevede 

vi alle, at det var en udfordrende opgave. Vores perception  af opgaven havde betydning for den 

fysiologiske reaktion, men også vores réaction comportementale . Jeg fik selv temmelig svedige 

håndflader, mit hjerte bankede, og jeg tænkte: ”Jeg klarer ikke det her, medmindre jeg får hjælp fra 

en kammerat”. Reaktionerne var alt fra handlingslammelse hos nogle kollegaer, mens andre tænkte 

”Jeg skal nok klare det”.  Øvelsen havde det formål, at vi skulle opleve på egen krop og diskutere 

bagefter, hvordan det er at være elev i et klasserum. Når vi har med vores elever at gøre, så har vi en 

akse mellem ubehag/behag og aktivering/deaktivering, som er vigtig at være opmærksom på.   

Illustration 1. Kilde: Apprendreaeduquer.fr 

6 émotions de base ou innées
Et de nombreuses autres (émotions secondaires, sociales, acquises)

● Axe agréable/désagréable

Kurset tog udgangspunkt i den positive psykologi dvs. den gren af psykologien, der har fokus på, 

hvordan man gennem positive tanker kan optimere sit liv og dermed sit udbytte af 

sprogundervisningen.   I forhold til følelserne er den grundlæggende idé, at det er nødvendigt at 

kunne forstå, identificere, udtrykke og regulere dem for bedst at kunne trives. Det, vi gerne vil lære 

eleverne, er nedenstående fire faser på figur 1, fordi eleverne derved bedre kan påvirke deres egen 

trivsel, men også kan blive bevidste om, hvordan man kan påvirke andres trivsel. Trivsel øger 

udbyttet i sprogundervisningen, og derfor er det absolut værd at bruge tid på dette i 

undervisningen.  

 
 
Figur 1 

 

Classification des émotions  en forståelse af hvad følelser er? 

Brug brise-glace aktivitet (Activité 2) til at tale om, hvad de universelle basisfølelser er for 

nogle. På kurset fik vi en oversigt med 6 forskellige ansigtsudtryk, herefter skulle vi 

diskutere, hvilken følelse vi forbandt med hvert ansigtsudtryk. Da vi havde diskuteret vores 

bud med underviseren, fik vi løsningen:  

Activité 2  

  

AFKODNING AF FØLELSER
1. FORSTÅ SINDSTILSTAND 2. IDENTIFICER 3. UDTRYKKE 4. REGULERE
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La roue des émotions 
Da vi arbejdede med at forstå la roue des émotions gav undervi-
seren Léticia os en udfordring. Opgaven var, at hver enkelt lærer 
skulle finde en ukendt fransk sang, som man skulle synge alene 
foran alle på holdet. Selvom det ellers var en flok gæve fransklæ-
rere, der deltog på kurset, oplevede vi alle, at det var en udfordren-
de opgave. Vores perception af opgaven havde betydning for den 
fysiologiske reaktion, men også vores réaction comportementale. 
Jeg fik selv temmelig svedige håndflader, mit hjerte bankede, og 
jeg tænkte: ”Jeg klarer ikke det her, medmindre jeg får hjælp fra en 
kammerat”. Reaktionerne var alt fra handlingslammelse hos nogle 
kollegaer, mens andre tænkte ”Jeg skal nok klare det”.  Øvelsen 
havde det formål, at vi skulle opleve på egen krop og diskutere 
bagefter, hvordan det er at være elev i et klasserum. Når vi har 
med vores elever at gøre, så har vi en akse mellem ubehag/behag 

og aktivering/deaktivering, som er vigtig at være opmærksom på.  
De opgaver, som vi giver eleverne, kan igangsætte forskellige følel-
sesmæssige reaktioner, som har afgørende betydning for motiva-
tion og læring. Jo bedre både elever og lærere kan afkode reaktio-
ner, des lettere er det at italesætte og justere en opgave. 

Fra identifikation af følelser til at arbejde med følelser
Ved at eleven får et overblik over de 6 grundfølelsers fysiske ud-
tryk, årsag samt hvad det kan udløse af behov, så bliver det lettere 
at navigere i klasseværelset, og når man kan identificere, dvs. af-
kode sig selv og andre og bedre kan udtrykke udtrykke/erkende 
behov, så man også selv bedre kan regulere sine følelser. Jeg har 
lavet oversigten nedenfor med udgangspunkt i la roue des émo-
tions jf. illustration 1. Hvis man synes, at det for svært at arbejde 
med på fransk, kan man vise en lignende oversigt på dansk. 

Les causes

Les sensations

Les besoins

Qu’est-ce que ça donne pour chaque émotion ?

Peur :
Je me sens inquiet, anxieux, effrayé, terrorisé.
Mon corps tremble, j’ai le ventre noué et mon cœur bat vite.
J’ai besoin d’être réconforté, rassuré, protégé, aidé, câliné.

Colère :
Je me sens énervé, incompris, frustré, victime d’une injustice.
Mon corps est crispé, agité et j’ai chaud.
J’ai besoin d’écoute, de me défouler, de justice.

Dégoût :
Je me sens déçu, écœuré, honteux.
Mon corps est comme prêt à disparaître ; j’ai envie de pleurer, 
de vomir.

J’ai besoin d’une réparation, que l’on éloigne l’objet de mon dégoût, 
d’écoute et de soutien.

Tristesse :
Je me sens triste, j’ai du chagrin.
J’ai le ventre noué, j’ai envie de pleurer et j’ai des idées noires.
J’ai besoin de réconfort, d’écoute, de douceur, d’amour et de souri-
res.

Joie :
Je me sens joyeux, émerveillé, reconnaissant.
Je ressens de l’enthousiasme et de la motivation. J’ai envie de 
faire des choses.
J’ai besoin de me réjouir et de partager.

Formuleret med sætninger kan man forstå det sådan her. Nedenstående sætninger er tænkt som hjælp til læreren til at forklare la roue 
des émotions.

Les causes : 

Les sensations : 

Les besoins : 

 

Peur Colère Dégout Tristesse Honte Joie 

- inconnu 

- insécurité 

- danger 

- frustration 

- injustice 

- impuissance 

- irrespecté 

- nocivité - échec - moquerie 

- jugement 

- réussite 

- succès 

 

Peur Colère Dégout Tristesse Honte Joie 

- accélération du 

rythme cardiaque 

- respiration rapide 

- yeux froncés 

- mâchoires serrées 

- nausée - idées noires 

- gorge nouée 

- lèvres tremblantes 

- regard baissé 

- envie de pleurer et 

de disparaître 

- enthousiasme 

- bien être 

Peur Colère Dégout Tristesse Honte Joie 

- aide 

- réconfort 

- protection 

 

- écoute 

- compréhension 

- changement 

- respect 

- sécurité 

- réconfort 

- acceptation 

- trouver des 

stratégies de succès 

- demander pardon 

restauration de 

l’estime de soi 

- trouver une écoute 

bienveillante 

- partage 

(danser, rire, 

chanter, parler) 
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Les sensations : 
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Les sensations : 
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Peur Colère Dégout Tristesse Honte Joie 

- inconnu 

- insécurité 

- danger 

- frustration 

- injustice 

- impuissance 

- irrespecté 
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- réussite 
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Peur Colère Dégout Tristesse Honte Joie 

- accélération du 
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Den gode nyhed er, at når hjernen har oplevet sprogglæde én 
gang, så vil den automatisk søge at nå glæden ved fransk igen. 
Men omvendt er det også relevant at vide, at hvis en person bliver 
vred 1 minut, så vil der være vredeshormoner i kroppen en hel time 
efter, og hvis en person er vred i 5 min, så kan det vare 5 timer. Så 
følelserne kan i den grad være med til at påvirke udbyttet af en 

undervisning eller i andre situationer. Det er fint at italesætte de 
overfor eleverne, så de bliver klar over, hvor vigtigt det er at kunne 
identificere følelser, oplevelser og behov. Hvis noget føles proble-
matisk, så er det afgørende at få det løst hurtigt uanset om det er 
med en klassekammerat eller læreren, så vrede undgås.
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De positive effekter af at kunne identificere, 
udtrykke og regulere følelser 
På kurset lærte vi, at Greco et al. 2005; Semple et al. (2006) har 
undersøgt betydningen af at mestre at identificere og regulere fø-
lelser hos teenagere. Mestringen har mange positive følger:
■ Nedsætte stress, frygt, angst og depression
■ Forbedre evnen til at sove og slappe af
■ Favorisere en bedre opfattelse af sig selv
■ Mindske vrede og frustration
■ Medvirke til bedre relation til andre mennesker
■ Favorisere paratheden til læring
■ Have positiv indvirkning på livstilfredshed
 
I og med målet med øvelsen er, at få eleverne til at lære, at de selv 
har indflydelse på regulering ved at være opmærksom på egne 
kropssignaler, så er det også her, at de så kan blive opmærksom-
me på, hvordan de selv reagerer, men også hvordan andre reage-
rer i forskellige situationer. Når man ved mere om dette, så kan 

man også bedre mundtligt udtrykke og dermed lettere flytte sig 
selv væk fra une émotion désagréable til une émotion agréable 
eller hjælpe en klassekammerat til at komme på rette spor.
Derfor er det vigtigt, at eleverne selv prøver at sætte ord på deres 
egne behov ved forskellige følelser (se Activité 4). Selv om honte 
er blandt grundfølelserne, så synes jeg, at det giver bedre mening 
at få eleverne til at reflektere over, hvad de har brug for, når de er 
stressede. Derfor er det oplagt at få eleverne til at overveje, hvad 
deres hemmelige teknikker er til at regulere deres følelser. Når 
eleverne ikke har så meget sprog eller måske har svært ved at 
udtrykke det selv, så er det godt at give dem en liste med idéer (se 
nedenfor), hvilket især er vigtigt for de svageste elever. Hermed 
sikres, at de kan fremsætte korrekte franske sætninger.
I forhold til at få eleverne til at tale om, hvordan de har det ved 
en times start uden at skulle bruge lang tid på det, så kan man 
med fordel benytte øvelsen ”météo interieure”. Her udtrykker man 
sin aktuelle indre tilstand som en vejrudsigt. På nettet findes der 
mange varianter af denne.

Activité 4 – Techniques secrètes 
pour réguler les émotions Ques-
tions pour les apprenants
Et vous, quelles sont vos tech-
niques secrètes pour réguler vos 
émotions quand vous avez peur, 
êtes tristes, en colère, joyeux, 
stressés ?

 
 

Liste d’idées - Choses à faire pour se remonter le moral   
 

Je suis actif/active Jeg er aktiv 
Je fais un tour à pied/une promenade  Jeg går en tur 
Je fais la vaisselle Jeg vasker op 
Je fais des étirements Jeg laver udstrækning 
Je danse dans mon salon Jeg danser i stuen 
Je fais du repassage Jeg stryger tøj 
Je fais du sport Jeg dyrker sport 
Je joue au basket Jeg spiller basketball 
Je fais du jogging Jeg løber 
Je tonds la pelouse Jeg slår græsset 
Je nage à la piscine Jeg svømmer i svømmehallen 
Je fais du vélo Jeg cykler 
J’arrache les mauvaises herbes Jeg rykker ukrudt op 
Je prends l’air dans un parc  Jeg får frisk luft i kraft af en gåtur i parken 
Je chante ma chanson préférée Jeg synger min favorit sang 

 
Je stimule mon cerveau Jeg stimulerer hjernen 
Je fais des mots croisés Jeg laver krydsord 
Je fais un puzzle Jeg laver et puslespil 
Je fais un sudoku Jeg laver sudoku 
J’écris une histoire/j’écris dans mon journal intime Jeg skriver en historie, jeg skriver i min dagbog 
Je lis un livre/le journal Jeg læser en bog/avis 
J’utilise duolingo Jeg bruger duolingo 
Je planifie une sortie Jeg planlægger en bytur 

 
Je suis créatif/créative Jeg er kreativ 
Je dessine Jeg tegner 
Je fais une vidéo marrante Jeg laver en sjov video 
Je joue de la musique Jeg spiller musik 
J’écris une chanson/ un poème Jeg skriver en sang eller et digt 
Je cuisine une nouvelle recette Jeg laver en ny ret 
Je tricote une écharpe Jeg strikker et halstørklæde 
Je couds des vêtements Jeg syr tøj 

 
Je prends soin de moi Jeg gør noget godt for mig selv 
Je bois une tasse de café Jeg drikker en kop kaffe 
Je prends un bain moussant Jeg tager et karbad 
Je prends une douche froide/chaude Jeg tager et koldt/varmt bad 
Je fais un soin pour le visage Jeg bruger en ansigtsmaske 
J’allume des bougies Jeg tænder stearinlys 
Je fais une manucure/pédicure Jeg laver en manicure/pedicure 
Je fais une sieste Jeg tager en lur 
Je regarde un bon film Jeg ser en god film 
Je me paye un massage Jeg betaler for at få en massage 
Je me lave les cheveux Jeg vasker mit hår 
J’écoute de la musique Jeg lytter til musik 
Je fais de la méditation Jeg laver meditation 

Sprog og følelser – Le petit bac des émotions
For at arbejde med 6 basisfølelser og arbejde mere systematisk 
med ordforrådet og for at koble lidt grammatik på, så kan man 
med fordel arbejde med øvelsen le petit bac des émotions, som 
Philip Hoe præsenterer i sin artikel. Han foreslår, at man lader ele-
verne udfylde le petit bac des émotions med henblik på, at eleverne 
får øget grammatisk bevidsthed, og at eleverne får medejerskab 
over ordforrådsøvelsen. Dette er en super idé. Da jeg selv arbejder 
med en 2. g klasse, hvor der er stor faglig forskel på eleverne, så 
ville jeg ikke bede de svageste elever udfylde alle kategorier (se 
activité 5), men bede dem koncentrere sig om et eller to af felter-

ne. f.eks. adjectif og verbe. Med rød, gul, grøn-metoden kan man 
let variere sværhedsgraden, så kravene varieres alt efter dygtig-
hed, når le petit bac des émotions udfyldes. Man kan også give 
den færdige oversigt til de mest udfordrede elever og så bruger 
de tiden på at oversætte de ord, som de ikke kender fra fransk til 
dansk, så de får en særlig rolle, når de i grupper skal følge op på 
arbejdet. Man kan nøjes med at lade eleverne koncentrere sig om 
les 4 émotions, som eleverne oftest vil have brug for til tekstana-
lyse. Man kan også lade eleverne træne ordforråd via quizlet eller 
træne viden om ordforråd via små videoer. Der er mange mulighe-
der for at lave undervisningsdifferentiering her.

Den gode nyhed er, at når hjernen har oplevet sprogglæde én gang, så vil den automatisk søge at nå 
glæden ved fransk igen. Men omvendt er det også relevant at vide, at hvis en person bliver vred 1 
minut, så vil der være vredeshormoner i kroppen en hel time efter, og hvis en person er vred i 5 
min, så kan det vare 5 timer. Så følelserne kan i den grad være med til at påvirke udbyttet af en 
undervisning eller i andre situationer. Det er fint at italesætte de overfor eleverne, så de bliver klar 
over, hvor vigtigt det er at kunne identificere følelser, oplevelser og behov. Hvis noget føles 
problematisk, så er det afgørende at få det løst hurtigt uanset om det er med en klassekammerat eller 
læreren, så vrede undgås. 
 
De positive effekter af at kunne identificere, udtrykke og regulere følelser  
På kurset lærte vi, at Greco et al. 2005; Semple et al. (2006) har undersøgt betydningen af at mestre 
at identificere og regulere følelser hos teenagere. Mestringen har mange positive følger: 

● Nedsætte stress, frygt, angst og depression 
● Forbedre evnen til at sove og slappe af 
● Favorisere en bedre opfattelse af sig selv 
● Mindske vrede og frustration 
● Medvirke til bedre relation til andre mennesker 
● Favorisere paratheden til læring 
● Have positiv indvirkning på livstilfredshed 

 
I og med målet med øvelsen er, at få eleverne til at lære, at de selv har indflydelse på regulering ved 
at være opmærksom på egne kropssignaler, så er det også her, at de så kan blive opmærksomme på, 
hvordan de selv reagerer, men også hvordan andre reagerer i forskellige situationer. Når man ved 
mere om dette, så kan man også bedre mundtligt udtrykke og dermed lettere flytte sig selv væk fra 
une émotion désagréable til une émotion agréable  eller hjælpe en klassekammerat til at komme på 
rette spor. 
 
Derfor er det vigtigt, at eleverne selv prøver at sætte ord på deres egne behov ved forskellige 
følelser (se Activité 4). Selv om honte er blandt grundfølelserne, så synes jeg, at det giver bedre 
mening at få eleverne til at reflektere over, hvad de har brug for, når de er stressede. Derfor er det 
oplagt at få eleverne til at overveje, hvad deres hemmelige teknikker er til at regulere deres følelser. 
Når eleverne ikke har så meget sprog eller måske har svært ved at udtrykke det selv, så er det godt 
at give dem en liste med idéer (se nedenfor), hvilket især er vigtigt for de svageste elever. Hermed 
sikres, at de kan fremsætte korrekte franske sætninger.  
 
Activité 4 – Techniques secrètes pour réguler les émotions 
Questions pour les apprenants 
Et vous, quelles sont vos techniques secrètes pour réguler vos émotions quand vous avez peur, êtes 
tristes, en colère, joyeux, stressés ? 
 

 
Quels sont tes besoins selon tes sentiments ? Décode tes émotions. 

Sentiment  Besoin (J’ai besoin de…) 
La peur (Quand j’ai peur…)   
La tristesse (Quand je suis triste…)   
La colère (Quand je suis en colère...)   

Den gode nyhed er, at når hjernen har oplevet sprogglæde én gang, så vil den automatisk søge at nå 
glæden ved fransk igen. Men omvendt er det også relevant at vide, at hvis en person bliver vred 1 
minut, så vil der være vredeshormoner i kroppen en hel time efter, og hvis en person er vred i 5 
min, så kan det vare 5 timer. Så følelserne kan i den grad være med til at påvirke udbyttet af en 
undervisning eller i andre situationer. Det er fint at italesætte de overfor eleverne, så de bliver klar 
over, hvor vigtigt det er at kunne identificere følelser, oplevelser og behov. Hvis noget føles 
problematisk, så er det afgørende at få det løst hurtigt uanset om det er med en klassekammerat eller 
læreren, så vrede undgås. 
 
De positive effekter af at kunne identificere, udtrykke og regulere følelser  
På kurset lærte vi, at Greco et al. 2005; Semple et al. (2006) har undersøgt betydningen af at mestre 
at identificere og regulere følelser hos teenagere. Mestringen har mange positive følger: 

● Nedsætte stress, frygt, angst og depression 
● Forbedre evnen til at sove og slappe af 
● Favorisere en bedre opfattelse af sig selv 
● Mindske vrede og frustration 
● Medvirke til bedre relation til andre mennesker 
● Favorisere paratheden til læring 
● Have positiv indvirkning på livstilfredshed 

 
I og med målet med øvelsen er, at få eleverne til at lære, at de selv har indflydelse på regulering ved 
at være opmærksom på egne kropssignaler, så er det også her, at de så kan blive opmærksomme på, 
hvordan de selv reagerer, men også hvordan andre reagerer i forskellige situationer. Når man ved 
mere om dette, så kan man også bedre mundtligt udtrykke og dermed lettere flytte sig selv væk fra 
une émotion désagréable til une émotion agréable  eller hjælpe en klassekammerat til at komme på 
rette spor. 
 
Derfor er det vigtigt, at eleverne selv prøver at sætte ord på deres egne behov ved forskellige 
følelser (se Activité 4). Selv om honte er blandt grundfølelserne, så synes jeg, at det giver bedre 
mening at få eleverne til at reflektere over, hvad de har brug for, når de er stressede. Derfor er det 
oplagt at få eleverne til at overveje, hvad deres hemmelige teknikker er til at regulere deres følelser. 
Når eleverne ikke har så meget sprog eller måske har svært ved at udtrykke det selv, så er det godt 
at give dem en liste med idéer (se nedenfor), hvilket især er vigtigt for de svageste elever. Hermed 
sikres, at de kan fremsætte korrekte franske sætninger.  
 
Activité 4 – Techniques secrètes pour réguler les émotions 
Questions pour les apprenants 
Et vous, quelles sont vos techniques secrètes pour réguler vos émotions quand vous avez peur, êtes 
tristes, en colère, joyeux, stressés ? 
 

 
Quels sont tes besoins selon tes sentiments ? Décode tes émotions. 

Sentiment  Besoin (J’ai besoin de…) 
La peur (Quand j’ai peur…)   
La tristesse (Quand je suis triste…)   
La colère (Quand je suis en colère...)   

 
 

 

 

 

 

La joie (Quand je suis joyeux/joyeuse…)   
Le stress (Quand je suis stressée/stressée…)   

Liste d’idées - Choses à faire pour se remonter le moral 

Je suis actif/active Jeg er aktiv 
Je fais un tour à pied/une promenade  Jeg går en tur 
Je fais la vaisselle Jeg vasker op 
Je fais des étirements Jeg laver udstrækning 
Je danse dans mon salon Jeg danser i stuen 
Je fais du repassage Jeg stryger tøj 
Je fais du sport Jeg dyrker sport 
Je joue au basket Jeg spiller basketball 
Je fais du jogging Jeg løber 
Je tonds la pelouse Jeg slår græsset 
Je nage à la piscine Jeg svømmer i svømmehallen 
Je fais du vélo Jeg cykler 
J’arrache les mauvaises herbes Jeg rykker ukrudt op 
Je prends l’air dans un parc  Jeg får frisk luft i kraft af en gåtur i parken 
Je chante ma chanson préférée Jeg synger min favorit sang 

Je stimule mon cerveau Jeg stimulerer hjernen 
Je fais des mots croisés Jeg laver krydsord 
Je fais un puzzle Jeg laver et puslespil 
Je fais un sudoku Jeg laver sudoku 
J’écris une histoire/j’écris dans mon journal intime Jeg skriver en historie, jeg skriver i min dagbog 
Je lis un livre/le journal Jeg læser en bog/avis 
J’utilise duolingo Jeg bruger duolingo 
Je planifie une sortie Jeg planlægger en bytur 

Je suis créatif/créative Jeg er kreativ 
Je dessine Jeg tegner 
Je fais une vidéo marrante Jeg laver en sjov video 
Je joue de la musique Jeg spiller musik 
J’écris une chanson/ un poème Jeg skriver en sang eller et digt 
Je cuisine une nouvelle recette Jeg laver en ny ret 
Je tricote une écharpe Jeg strikker et halstørklæde 
Je couds des vêtements Jeg syr tøj 

Je prends soin de moi Jeg gør noget godt for mig selv 
Je bois une tasse de café Jeg drikker en kop kaffe 
Je prends un bain moussant Jeg tager et karbad 
Je prends une douche froide/chaude Jeg tager et koldt/varmt bad 
Je fais un soin pour le visage Jeg bruger en ansigtsmaske 
J’allume des bougies Jeg tænder stearinlys 
Je fais une manucure/pédicure Jeg laver en manicure/pedicure 
Je fais une sieste Jeg tager en lur 
Je regarde un bon film Jeg ser en god film 

 
 

 

 

 

 

La joie (Quand je suis joyeux/joyeuse…)   
Le stress (Quand je suis stressée/stressée…)   

Liste d’idées - Choses à faire pour se remonter le moral 

Je suis actif/active Jeg er aktiv 
Je fais un tour à pied/une promenade  Jeg går en tur 
Je fais la vaisselle Jeg vasker op 
Je fais des étirements Jeg laver udstrækning 
Je danse dans mon salon Jeg danser i stuen 
Je fais du repassage Jeg stryger tøj 
Je fais du sport Jeg dyrker sport 
Je joue au basket Jeg spiller basketball 
Je fais du jogging Jeg løber 
Je tonds la pelouse Jeg slår græsset 
Je nage à la piscine Jeg svømmer i svømmehallen 
Je fais du vélo Jeg cykler 
J’arrache les mauvaises herbes Jeg rykker ukrudt op 
Je prends l’air dans un parc  Jeg får frisk luft i kraft af en gåtur i parken 
Je chante ma chanson préférée Jeg synger min favorit sang 

Je stimule mon cerveau Jeg stimulerer hjernen 
Je fais des mots croisés Jeg laver krydsord 
Je fais un puzzle Jeg laver et puslespil 
Je fais un sudoku Jeg laver sudoku 
J’écris une histoire/j’écris dans mon journal intime Jeg skriver en historie, jeg skriver i min dagbog 
Je lis un livre/le journal Jeg læser en bog/avis 
J’utilise duolingo Jeg bruger duolingo 
Je planifie une sortie Jeg planlægger en bytur 

Je suis créatif/créative Jeg er kreativ 
Je dessine Jeg tegner 
Je fais une vidéo marrante Jeg laver en sjov video 
Je joue de la musique Jeg spiller musik 
J’écris une chanson/ un poème Jeg skriver en sang eller et digt 
Je cuisine une nouvelle recette Jeg laver en ny ret 
Je tricote une écharpe Jeg strikker et halstørklæde 
Je couds des vêtements Jeg syr tøj 

Je prends soin de moi Jeg gør noget godt for mig selv 
Je bois une tasse de café Jeg drikker en kop kaffe 
Je prends un bain moussant Jeg tager et karbad 
Je prends une douche froide/chaude Jeg tager et koldt/varmt bad 
Je fais un soin pour le visage Jeg bruger en ansigtsmaske 
J’allume des bougies Jeg tænder stearinlys 
Je fais une manucure/pédicure Jeg laver en manicure/pedicure 
Je fais une sieste Jeg tager en lur 
Je regarde un bon film Jeg ser en god film 

 
 

Liste d’idées - Choses à faire pour se remonter le moral   
 

Je suis actif/active Jeg er aktiv 
Je fais un tour à pied/une promenade  Jeg går en tur 
Je fais la vaisselle Jeg vasker op 
Je fais des étirements Jeg laver udstrækning 
Je danse dans mon salon Jeg danser i stuen 
Je fais du repassage Jeg stryger tøj 
Je fais du sport Jeg dyrker sport 
Je joue au basket Jeg spiller basketball 
Je fais du jogging Jeg løber 
Je tonds la pelouse Jeg slår græsset 
Je nage à la piscine Jeg svømmer i svømmehallen 
Je fais du vélo Jeg cykler 
J’arrache les mauvaises herbes Jeg rykker ukrudt op 
Je prends l’air dans un parc  Jeg får frisk luft i kraft af en gåtur i parken 
Je chante ma chanson préférée Jeg synger min favorit sang 

 
Je stimule mon cerveau Jeg stimulerer hjernen 
Je fais des mots croisés Jeg laver krydsord 
Je fais un puzzle Jeg laver et puslespil 
Je fais un sudoku Jeg laver sudoku 
J’écris une histoire/j’écris dans mon journal intime Jeg skriver en historie, jeg skriver i min dagbog 
Je lis un livre/le journal Jeg læser en bog/avis 
J’utilise duolingo Jeg bruger duolingo 
Je planifie une sortie Jeg planlægger en bytur 

 
Je suis créatif/créative Jeg er kreativ 
Je dessine Jeg tegner 
Je fais une vidéo marrante Jeg laver en sjov video 
Je joue de la musique Jeg spiller musik 
J’écris une chanson/ un poème Jeg skriver en sang eller et digt 
Je cuisine une nouvelle recette Jeg laver en ny ret 
Je tricote une écharpe Jeg strikker et halstørklæde 
Je couds des vêtements Jeg syr tøj 

 
Je prends soin de moi Jeg gør noget godt for mig selv 
Je bois une tasse de café Jeg drikker en kop kaffe 
Je prends un bain moussant Jeg tager et karbad 
Je prends une douche froide/chaude Jeg tager et koldt/varmt bad 
Je fais un soin pour le visage Jeg bruger en ansigtsmaske 
J’allume des bougies Jeg tænder stearinlys 
Je fais une manucure/pédicure Jeg laver en manicure/pedicure 
Je fais une sieste Jeg tager en lur 
Je regarde un bon film Jeg ser en god film 
Je me paye un massage Jeg betaler for at få en massage 
Je me lave les cheveux Jeg vasker mit hår 
J’écoute de la musique Jeg lytter til musik 
Je fais de la méditation Jeg laver meditation 
Je sors pour profiter du soleil Jeg går ud for at nyde solen 
Je m’enveloppe dans une couverture Jeg pakker mig ind i en dyne 
Je mange un bon repas Jeg spiser et godt måltid 

 
Je suis sociable Jeg er social 
Je téléphone à un·e ami·e Jeg ringer til en ven/en veninde 
J’appelle un proche Jeg ringer til et nært familiemedlem/nær ven 
Je demande un conseil à un·e ami·e Jeg spørger om råd hos en ven/veninde 
Je vais boire un verre avec un·e ami·e 
 

Jeg mødes med en ven og får en drink (un verre kan 
både være kaffe eller et glas vin) 

Je fais un petit cadeau à un·e ami·e Jeg laver en lille gave til en ven/veninde 
Je fais un gâteau pour un·e voisin·e Jeg laver en kage til min nabo 
J’écris un mail/un message à un·e ami·e Jeg skriver en mail /besked til en ven/veninde 
Je parle à mes ami·e·s sur internet Jeg taler med mine venner/veninder via nettet 

 
 I forhold til at få eleverne til at tale om, hvordan de har det ved en times start uden at skulle bruge 
lang tid på det, så kan man med fordel benytte øvelsen ”météo interieure”. Her udtrykker man sin 
aktuelle indre tilstand som en vejrudsigt. På nettet findes der mange varianter af denne.  
 
Sprog og følelser – Le petit bac des émotions 
For at arbejde med 6 basisfølelser og arbejde mere systematisk med ordforrådet og for at koble lidt 
grammatik på, så kan man med fordel arbejde med øvelsen le petit bac des émotions, som Philip 
Hoe præsenterer i sin artikel. Han foreslår, at man lader eleverne udfylde le petit bac des émotions 
med henblik på, at eleverne får øget grammatisk bevidsthed, og at eleverne får medejerskab over 
ordforrådsøvelsen. Dette er en super idé. Da jeg selv arbejder med en 2.g klasse, hvor der er stor 
faglig forskel på eleverne, så ville jeg ikke bede de svageste elever udfylde alle kategorier (se 
activité 5), men bede dem koncentrere sig om et eller to af felterne. f.eks. adjectif og verbe. Med 
rød, gul, grøn-metoden kan man let variere sværhedsgraden, så kravene varieres alt efter dygtighed, 
når le petit bac des émotions udfyldes. Man kan også give den færdige oversigt til de mest 
udfordrede elever og så bruger de tiden på at oversætte de ord, som de ikke kender fra fransk til 
dansk, så de får en særlig rolle, når de i grupper skal følge op på arbejdet. Man kan nøjes med at 
lade eleverne koncentrere sig om les 4 émotions, som eleverne oftest vil have brug for til 
tekstanalyse og så give de øvrige kategorier. Man kan også lade eleverne træne ordforråd via quizlet 
eller træne viden om ordforråd via små videoer. Der er mange muligheder for at lave 
undervisningsdifferentiering her. 
 
Activité 5 - Le petit bac des émotions 

Émotion Nom Adjectif Verbe Expressions  
 La peur  La peur  

La crainte  
L’angoisse 
L’inquiétude  

Effrayé  
Anxioux 
Craintif  
Angoissé 
Terrifié 
Inquiet  

Craindre  
(Avoir peur1) 

Avoir une peur bleue 
Avoir la frousse  
Être pétrifié de peur 
Ça me glace le sang 
  

La tristesse Le malheur 
Le chagrin 
La solitude 

Malheureux 
Chagriné 
Seul 

Pleurer 
Souffrir 
 

Avoir le cafard 
Pleurer comme une madeleine 
Avoir la gorge serrée 

 
1 Det kan diskuteres om avoir peur skal placeres som et udtryk eller som et verbum. Jeg plejer at placere det som et 

verbum. 



30  FranskNyt · FEBRUAR 2021

Activité 5 - Le petit bac des émotions

Tekstlæsning – med afsæt i la roue des émotions og le petit 
bac des émotions
I tekstlæsningen var idéen at bruge dels la roue des émotions 
og le petit bac des émotions som et analyseredskab, der skulle 
hjælpe eleverne med at analysere personer i forskellige tekster og 
teksttyper. Da jeg har lavet forløbet til et begynderhold, så skal det 
helst være nogle relativt lette tekster, der svarer til niveau ca. A1/
A2. Jeg har derfor valgt at beskæftige mig med tre tekster. Den 
første er ”Jalouse pourquoi ?” i bogen ”Quelle Histoire fra Liljefor-
laget. Det er en lille tekst, hvor man læser Françoises dagbog. Hun 
tror først, at hun er blevet svigtet af kæresten og sin bedste venin-
de. Det er tydeligt, at hun har dårlig selvtillid i forhold til veninden 
Monique. Hun er helt sikker på at kæresten og veninden har fundet 
sammen, hvilket hun er meget vred over. Men i virkeligheden har 
veninden været syg i flere dage og kæresten aldrig været i nær-
heden af veninden. Selv om historien kun er 2 sider, så gennem-
lever hovedpersonen mange forskellige følelser, så der er virkelig 
mulighed for at eleverne kan arbejde med flere følelser fra la roue 

des émotions. I forlængelse heraf skal eleverne arbejde med dig-
tet ”Le déjeuner du matin” af Jacques Prévert, fordi det er et fint 
digt, der illustrerer la tristesse. I den efterfølgende lektion kan man 
arbejde med en eller to sange fx ”Je fais des puzzles” af Françoise 
Hardy eller ”Soleil” af Roméo Elvis.  Den første sang indeholder 
også følelsen la tristesse, mens det modsatte gør sig gældende i 
sangen af Roméo Elvis, der handler om la joie. Men i virkeligheden 
er det mest afgørende, at du finder nogle tekster, som passer til 
det niveau, som dine elever er på. Jeg har ladet mig inspirere af 
Philips Hoes idéer til tekstlæsningsdelen i undervisningsforløbet, 
som præsenteres til sidst i artiklen. 

Evaluering
Det er vigtigt, at eleverne ved afslutningen af forløbet laver en eva-
luering af indholdet i forløbet, men også laver en selvevaluering af 
forståelsen af indholdet i forløbet (se evalueringsark). Hvis der er 
noget eleven opdager, at han/hun selv har haft svært ved, kan der 
laves en opfølgning på det.

Je sors pour profiter du soleil Jeg går ud for at nyde solen 
Je m’enveloppe dans une couverture Jeg pakker mig ind i en dyne 
Je mange un bon repas Jeg spiser et godt måltid 

 
Je suis sociable Jeg er social 
Je téléphone à un·e ami·e Jeg ringer til en ven/en veninde 
J’appelle un proche Jeg ringer til et nært familiemedlem/nær ven 
Je demande un conseil à un·e ami·e Jeg spørger om råd hos en ven/veninde 
Je vais boire un verre avec un·e ami·e 
 

Jeg mødes med en ven og får en drink (un verre kan 
både være kaffe eller et glas vin) 

Je fais un petit cadeau à un·e ami·e Jeg laver en lille gave til en ven/veninde 
Je fais un gâteau pour un·e voisin·e Jeg laver en kage til min nabo 
J’écris un mail/un message à un·e ami·e Jeg skriver en mail /besked til en ven/veninde 
Je parle à mes ami·e·s sur internet Jeg taler med mine venner/veninder via nettet 

 
 I forhold til at få eleverne til at tale om, hvordan de har det ved en times start uden at skulle bruge 
lang tid på det, så kan man med fordel benytte øvelsen ”météo interieure”. Her udtrykker man sin 
aktuelle indre tilstand som en vejrudsigt. På nettet findes der mange varianter af denne.  
 
Sprog og følelser – Le petit bac des émotions 
For at arbejde med 6 basisfølelser og arbejde mere systematisk med ordforrådet og for at koble lidt 
grammatik på, så kan man med fordel arbejde med øvelsen le petit bac des émotions, som Philip 
Hoe præsenterer i sin artikel. Han foreslår, at man lader eleverne udfylde le petit bac des émotions 
med henblik på, at eleverne får øget grammatisk bevidsthed, og at eleverne får medejerskab over 
ordforrådsøvelsen. Dette er en super idé. Da jeg selv arbejder med en 2.g klasse, hvor der er stor 
faglig forskel på eleverne, så ville jeg ikke bede de svageste elever udfylde alle kategorier (se 
activité 5), men bede dem koncentrere sig om et eller to af felterne. f.eks. adjectif og verbe. Med 
rød, gul, grøn-metoden kan man let variere sværhedsgraden, så kravene varieres alt efter dygtighed, 
når le petit bac des émotions udfyldes. Man kan også give den færdige oversigt til de mest 
udfordrede elever og så bruger de tiden på at oversætte de ord, som de ikke kender fra fransk til 
dansk, så de får en særlig rolle, når de i grupper skal følge op på arbejdet. Man kan nøjes med at 
lade eleverne koncentrere sig om les 4 émotions, som eleverne oftest vil have brug for til 
tekstanalyse og så give de øvrige kategorier. Man kan også lade eleverne træne ordforråd via quizlet 
eller træne viden om ordforråd via små videoer. Der er mange muligheder for at lave 
undervisningsdifferentiering her. 
 
Activité 5 - Le petit bac des émotions 

Émotion Nom Adjectif Verbe Expressions  
 La peur  La peur  

La crainte  
L’angoisse 
L’inquiétude  

Effrayé  
Anxioux 
Craintif  
Angoissé 
Terrifié 
Inquiet  

Craindre  
(Avoir peur1) 

Avoir une peur bleue 
Avoir la frousse  
Être pétrifié de peur 
Ça me glace le sang 
  

La tristesse Le malheur 
Le chagrin 
La solitude 

Malheureux 
Chagriné 
Seul 

Pleurer 
Souffrir 
 

Avoir le cafard 
Pleurer comme une madeleine 
Avoir la gorge serrée 

 
1 Det kan diskuteres om avoir peur skal placeres som et udtryk eller som et verbum. Jeg plejer at placere det som et 

verbum. 

 

 
I forhold til at få eleverne til at tale om, hvordan de har det ved en times start uden at skulle bruge 
lang tid på det, så kan man med fordel benytte øvelsen ”météo interieure”. Her udtrykker man sin 
aktuelle indre tilstand som en vejrudsigt. På nettet findes der mange varianter af denne.  
 
Sprog og følelser – Le petit bac des émotions 
For at arbejde med 6 basisfølelser og arbejde mere systematisk med ordforrådet og for at koble lidt 
grammatik på, så kan man med fordel arbejde med øvelsen le petit bac des émotions , som Philip 
Hoe præsenterer i sin artikel. Han foreslår, at man lader eleverne udfylde le petit bac des émotions 
med henblik på, at eleverne får øget grammatisk bevidsthed, og at eleverne får medejerskab over 
ordforrådsøvelsen. Dette er en super idé. Da jeg selv arbejder med en 2.g klasse, hvor der er stor 
faglig forskel på eleverne, så ville jeg ikke bede de svageste elever udfylde alle kategorier (se 
activité 5), men bede dem koncentrere sig om et eller to af felterne. f.eks. adjectif og verbe. Med 
rød, gul, grøn-metoden kan man let variere sværhedsgraden, så kravene varieres alt efter dygtighed, 
når le petit bac des émotions udfyldes. Man kan også give den færdige oversigt til de mest 
udfordrede elever og så bruger de tiden på at oversætte de ord, som de ikke kender fra fransk til 
dansk, så de får en særlig rolle, når de i grupper skal følge op på arbejdet. Man kan nøjes med at 
lade eleverne koncentrere sig om les 4 émotions, som eleverne oftest vil have brug for til 
tekstanalyse og så give de øvrige kategorier. Man kan også lade eleverne træne ordforråd via quizlet 
eller træne viden om ordforråd via små videoer. Der er mange muligheder for at lave 
undervisningsdifferentiering her. 
 
Activité 5 - Le petit bac des émotions 

1 Det kan diskuteres om avoir peur  skal placeres som et udtryk eller som et verbum. Jeg plejer at placere det som et 
verbum.  

Je me paye un massage Jeg betaler for at få en massage 
Je me lave les cheveux Jeg vasker mit hår 
J’écoute de la musique Jeg lytter til musik 
Je fais de la méditation Jeg laver meditation 
Je sors pour profiter du soleil Jeg går ud for at nyde solen 
Je m’enveloppe dans une couverture Jeg pakker mig ind i en dyne 
Je mange un bon repas Jeg spiser et godt måltid 

Je suis sociable Jeg er social 
Je téléphone à un·e ami·e Jeg ringer til en ven/en veninde 
J’appelle un proche Jeg ringer til et nært familiemedlem/nær ven 
Je demande un conseil à un·e ami·e Jeg spørger om råd hos en ven/veninde 
Je vais boire un verre avec un·e ami·e 
 

Jeg mødes med en ven og får en drink (un verre kan 
både være kaffe eller et glas vin) 

Je fais un petit cadeau à un·e ami·e Jeg laver en lille gave til en ven/veninde 
Je fais un gâteau pour un·e voisin·e Jeg laver en kage til min nabo 
J’écris un mail/un message à un·e ami·e Jeg skriver en mail /besked til en ven/veninde 
Je parle à mes ami·e·s sur internet Jeg taler med mine venner/veninder via nettet 

Émotion  Nom  Adjectif  Verbe  Expressions  
La peur   La peur  

La crainte  
L’angoisse 

Effrayé  
Anxioux 
Craintif  

Craindre  
(Avoir peur1) 

Avoir une peur bleue 
Avoir la frousse  
Être pétrifié de peur 

 

 
I forhold til at få eleverne til at tale om, hvordan de har det ved en times start uden at skulle bruge 
lang tid på det, så kan man med fordel benytte øvelsen ”météo interieure”. Her udtrykker man sin 
aktuelle indre tilstand som en vejrudsigt. På nettet findes der mange varianter af denne.  
 
Sprog og følelser – Le petit bac des émotions 
For at arbejde med 6 basisfølelser og arbejde mere systematisk med ordforrådet og for at koble lidt 
grammatik på, så kan man med fordel arbejde med øvelsen le petit bac des émotions , som Philip 
Hoe præsenterer i sin artikel. Han foreslår, at man lader eleverne udfylde le petit bac des émotions 
med henblik på, at eleverne får øget grammatisk bevidsthed, og at eleverne får medejerskab over 
ordforrådsøvelsen. Dette er en super idé. Da jeg selv arbejder med en 2.g klasse, hvor der er stor 
faglig forskel på eleverne, så ville jeg ikke bede de svageste elever udfylde alle kategorier (se 
activité 5), men bede dem koncentrere sig om et eller to af felterne. f.eks. adjectif og verbe. Med 
rød, gul, grøn-metoden kan man let variere sværhedsgraden, så kravene varieres alt efter dygtighed, 
når le petit bac des émotions udfyldes. Man kan også give den færdige oversigt til de mest 
udfordrede elever og så bruger de tiden på at oversætte de ord, som de ikke kender fra fransk til 
dansk, så de får en særlig rolle, når de i grupper skal følge op på arbejdet. Man kan nøjes med at 
lade eleverne koncentrere sig om les 4 émotions, som eleverne oftest vil have brug for til 
tekstanalyse og så give de øvrige kategorier. Man kan også lade eleverne træne ordforråd via quizlet 
eller træne viden om ordforråd via små videoer. Der er mange muligheder for at lave 
undervisningsdifferentiering her. 
 
Activité 5 - Le petit bac des émotions 

1 Det kan diskuteres om avoir peur  skal placeres som et udtryk eller som et verbum. Jeg plejer at placere det som et 
verbum.  

Je me paye un massage Jeg betaler for at få en massage 
Je me lave les cheveux Jeg vasker mit hår 
J’écoute de la musique Jeg lytter til musik 
Je fais de la méditation Jeg laver meditation 
Je sors pour profiter du soleil Jeg går ud for at nyde solen 
Je m’enveloppe dans une couverture Jeg pakker mig ind i en dyne 
Je mange un bon repas Jeg spiser et godt måltid 

Je suis sociable Jeg er social 
Je téléphone à un·e ami·e Jeg ringer til en ven/en veninde 
J’appelle un proche Jeg ringer til et nært familiemedlem/nær ven 
Je demande un conseil à un·e ami·e Jeg spørger om råd hos en ven/veninde 
Je vais boire un verre avec un·e ami·e 
 

Jeg mødes med en ven og får en drink (un verre kan 
både være kaffe eller et glas vin) 

Je fais un petit cadeau à un·e ami·e Jeg laver en lille gave til en ven/veninde 
Je fais un gâteau pour un·e voisin·e Jeg laver en kage til min nabo 
J’écris un mail/un message à un·e ami·e Jeg skriver en mail /besked til en ven/veninde 
Je parle à mes ami·e·s sur internet Jeg taler med mine venner/veninder via nettet 

Émotion  Nom  Adjectif  Verbe  Expressions  
La peur   La peur  

La crainte  
L’angoisse 

Effrayé  
Anxioux 
Craintif  

Craindre  
(Avoir peur1) 

Avoir une peur bleue 
Avoir la frousse  
Être pétrifié de peur 

Le désespoir 
La souffrance 
La douleur 

Désespéré
Vide
Déprimé
Déçu

Avoir des idées noires 
Être au bord des larmes 
 

La colère L’agitation (f) 
L’agressivité (f) 
La rage 
La frustration 

Furieux
Agressif
Enragé
Frustré
Incompris
Énervé
Fâché
Agacé

Être en colère Être rouge de colère 
Être/Entrer dans une colère noire 
Être vert de rage 
 
Familiært sprog : 
Ça me tape sur le système 
Slang : « Je suis vénère » - verlan af 
énervé 

La joie Le bonheur 
Le sourire 
Le bien-être 
Le contentement 
L’optimisme 
L’euphorie 
La gaieté 
La jouissance 
La satisfaction 
L’épanouissement 

Heureux
Libre
Confiant
Content
Optimiste
Enthousiaste
Gai
Joyeux
Satisfait
Ravi/Épanoui
Détendu 

 Heureux comme un poisson dans 
l’eau 
Être aux anges 
Être au septième ciel 
Sourire jusqu’aux oreilles 
Sauter de joie 
Voir la vie en rose 
Être gai comme un pinson 
 
 

La honte La humiliation 
L’indignation 
La culpabilité 
L’embarras (m) 
 

Humilié
Découragé
Embarrassé
Désolé
Honteux

Avoir honte Rougir de honte 
Mourir de honte 

Le dégoût Le rejet 
La désapprobation 
L’écœurement 
La fuite 
La distance 
Le malaise 
La nausée 

Écoeuré
Trahi

Éviter 
Fuire 
Être mal à l’aise 

 

La surprise L’étonnement 
La stupéfaction 
 

Épaté
Étonné
Ébahi

Surprendre  
Étonner 
Être surpris 
Être étonné 

Rester sans voix 
Rester bouche bée 

 
Tekstlæsning – med afsæt i la roue des émotions og le petit bac des émotions 
I tekstlæsningen var idéen at bruge dels la roue des émotions og le petit bac des émotions som et 
analyseredskab, der skulle hjælpe eleverne med at analysere personer i forskellige tekster og 
teksttyper. Da jeg har lavet forløbet til et begynderhold, så skal det helst være nogle relativt lette 
tekster, der svarer til niveau ca. A1/A2. Jeg har derfor valgt at beskæftige mig med tre tekster. Den 
første er ”Jalouse pourquoi ?” i bogen ”Quelle Histoire fra Liljeforlaget. Det er en lille tekst, hvor 
man læser Françoises dagbog. Hun tror først, at hun er blevet svigtet af kæresten og sin bedste 
veninde. Det er tydeligt, at hun har dårlig selvtillid i forhold til veninden Monique. Hun er helt 
sikker på at kæresten og veninden har fundet sammen, hvilket hun er meget vred over. Men i 
virkeligheden har veninden været syg i flere dage og kæresten aldrig været i nærheden af veninden. 
Selv om historien kun er 2 sider, så gennemlever hovedpersonen mange forskellige følelser, så der 
er virkelig mulighed for at eleverne kan arbejde med flere følelser fra la roue des émotions. I 



 

 
Plan for at lære det, som er vanskeligt 
Elev navn: 

Afleveres til læreren 
 
Undervisningsforløb 
Lektionsoversigt beregnet til 2.g fransk begynderhold  

10. Jeg er blevet mere opmærksom på 
kropssprogets betydning.  

   

Åbne spørgsmål 
11. Hvad er det vigtigste du har lært i forløbet? 
12. Hvad har overrasket dig mest i forløbet? 
13. Hvad har du synes om emnet? Er det viden, som du tror, at du kan anvende udenfor 
franskundervisningen? 

Hvad  Hvordan  Udført dato 
  Eksempler på, hvad eleven kunne skrive 

Stille spørgsmål og være aktiv i timerne 
Repetere selv eller med en 
klassekammerat 
Lave flere opgaver 

 

 Tema Indhold Baggrundsviden + 
Lektieforslag 

1 Sprog – Mindset og 
introduktion til 
følelser 

 

1. Forløbsintroduktion og formål 
 
2. Introduktion til growth mindset/fixed mindset 
 
3. Je suis bon/bonne – Activité 1 
Refleksion over det man er god til => fokus på 
growth mindset 
 
3. Classification des émotions (Se Activité 2) 
 
4. Les emotions på fransk/dansk parringsøvelse (Se 
activité 3) 
 
5. Activité théâtrale 
Les émotions sans paroles -Se Activité théâtrale 1- i 
oversigten af teaterøvelser) 
 
6. Introduction til La roue des émotions 
Følelseshjulet introduceres som lytteøvelse, hvor 
læreren gennemgår hjulet mens eleverne udfylder 
nedenstående vrai/faux-opgave. Vrai ou faux 
opgaven findes i Philip Hoes artikel i FranskNYT 
oktober 2020 
 

Psychologie positive : 
Changer d'état d'esprit de 
Carol 
Dweck:https://bit.ly/35Xxbx
b 
 
 
https://bit.ly/3sHlrZd 
 
 
https://bit.ly/3bV2Kva 
 
 

 

Lektie til timen: 
Alain Le Lait: Les émotions 
chanson 
https://bit.ly/3iGIa2S 
 
Ordforråd til la chanson: 
https://bit.ly/2NxDX6k 
 

7. Evt.quizlet live jfr. lektien 
 

2 Identifikation og 
udtrykke følelser 

1. Répétition les sentiments 
(pp. 96-97, Vocabulaire Progressif du Français, 
Niveau Débutant complet, CLE international)  
Indhold: Lytteøvelse + 2 små skriveopgaver 
 
2. Le Carré d’émotions (activité théâtrale 2) 
 
3. Mon humeur du jour – Quizlet live 
https://bit.ly/3o1RLCo 
 
4. Mon humeur du arbejdsark fra Mundolingo – 
samtaleark, kan downloades gratis på nettet 
https://bit.ly/2M88WVW 
 
4.1. Complétez d’abord votre fiche 
4.2. Travaillez en binôme ou en groupe.  
 
Expliquez votre humeur du jour en utilisant la fiche 
de Mundolingo.  
 
5. Fx Humør bingo- eller anden form for 
humørbingo (mange variationer på nettet) 
https://bit.ly/2XZNGnM 
 
6. Introduktion til lektien – 
Træne ordforråd: Techniques secrètes pour reguler 
les émotions 

Lektie:  

Mon humeur du jour: 
stavning + matching 

https://bit.ly/38YrYqv 
 

 

3 Réguler les 
emotions 

1. Météo intérieure  
https://bit.ly/35ZJ0mt 
 
2. Læreren læser udvalgte ordforråd op fra 
oversigten. Les techniques secrètes. 
Elever gentager efter læreren 
 
3. Mime et devinettes 
Eleverne arbejder med mimekort. Dernæst deles 
eleverne i hold og dyster mod hinanden 
 
4. Quelles sont tes techniques secrètes quand  

1. Tu as peur ? 
2. Tu es en colère ? 
3. Tu es triste? 

Lektie: Activité les 
techniques secrètes ? 

Træne at kunne udtale 
ordforråd til techniques 
secrètes. Øves gennem 
quizlet. Lad evt. eleverne 
optage deres udtale og bede 
dem uploade lydfil i 
Elevfeedback i Lectio. 
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Fokus på deres viden om kropssprog til at illustrere 
budskabet i digtet 

7 Tekstlæsning  ”Je fais des puzzles” af Françoise Hardy eller evt. 
”Soleil” af Roméo Elvis  

Tekstanalyse 

 

8 Afslutning på 
tekstforløb+  

Evaluering 

1.Interview af hovedpersonerne i de læste tekster 

Som afsluttende opgave på forløbet skal eleverne 
deles i grupper for at lave et eksklusivt interview 
med en af hovedpersonerne fra de tekster, vi har 
læst. I interviewet skal de få hovedpersonen til at 
genfortælle historien og forholde sig til deres 
følelser.  

Interviewet skal filmes og vises til hinanden i små 
grupper. Herved får eleverne et overblik over de 
læste tekster, genfortalt analyserne og fik 
produceret mundtligt sprog. 

2. Evaluering jf. evalueringsark 

 

1. Jeg har forstået forskellen på fixed og growth mindset og ved hvorfor growth mindset er vigtigt for min motivation i fransk

2. Jeg ved, hvad de 7 universelle følelser er og ved at disse fx kan afkodes via ansigtsudtryk

3. Jeg har forstået at la roue des émotions og at de universelle følelser er kendetegnet ved at have 
 fysisk udtryk (une sensation), en årsag (une cause) og udløse behov (besoin).

4. Jeg er blevet bekendt med ordforråd relateret til la roue des émotions.

5. Jeg ved hvorfor, det er hensigtsmæssigt at kunne identificere, udtrykke og regulere følelser.

6. Jeg kan udtrykke egne behov ved forskellige følelser (egne hemmelige teknikker) på fransk med simple sætninger.

7. Jeg kender le petit bac des émotions. 

8. Jeg forstår/mestrer ord fra le petit bac des émotions, så jeg på fransk kan udtrykke de 7 grundfølelser med simple sætninger.

9. Jeg forstår, hvordan jeg kan benytte la roue des émotions” og le petit bac des émotions, når jeg skal analysere tekster.

10. Jeg er blevet mere opmærksom på kropssprogets betydning. 

Spørgsmål          Mindre god       Godt        Meget godt

Hvad   Hvordan          Udført dato
   Eksempler på, hvad eleven kunne skrive
   Stille spørgsmål og være aktiv i timerne
   Repetere selv eller med en klassekammerat
   Lave flere opgaver

Åbne spørgsmål
11. Hvad er det vigtigste du har lært i forløbet?  12. Hvad har overrasket dig mest i forløbet?
13. Hvad har du synes om emnet? Er det viden, som du tror, at du kan anvende udenfor franskundervisningen?

Plan for at lære det, som er vanskeligt   Elev navn:

Undervisningsforløb
Lektionsoversigt beregnet til 2. g fransk begynderhold

Evalueringsark

4. Tu es joyeux/joyeuse ? 
5. Tu es stressé/stressée ? 

 
4.1. Individuelt. Find selv de udsagn, der passer 
bedst til dig ud fra listen.  
4.2. Travaillez en groupe de 3 ou 4 personnes 
En i gruppen stiller 1. spørgsmål, en person svarer, 
den tredje person noterer og sikrer sig, at der bliver 
talt fransk, og at eleverne laver hele sætninger. 
Herefter byttes roller. 
 
4.3. Opfølgning på klassen på fransk. Quelles sont 
les techniques des groupes ? Måske er der 
teknikker, der ikke figurerede i den udleverede 
oversigt, som med fordel kan tilføjes.  
5.0. Feedback : Tant d’émotions ! 
Exercise théâtrale 3 

4 Sprog og følelser 1. La mise en énergie -Zip, Zap, Bong (Activité 
théâtrale 4) 

2. Le petit bac des émotions 

Formål: udvide ordforråd samt opbygge 
grammatisk overblik.Viden om følelser/ordforråd er 
både relevant i dit daglige liv, men også til 
tekstlæsning/analyse og i kreativ skrivning 

3. Kreativ skrivning - historier  

Der skal skrives historier, hvor den færdige bac des 
émotions (La roue des émotions)  bruges som 
redskab, når eleverne skal skrive historierne. 

4.  Læsning af de kreative historier i grupper 

Den her lille vidéo kan 
bruges til de dygtigste elever 
i forhold til at træne 
lytteforståelse om la joie/la 
colère : 
https://bit.ly/3oXlUEm 
 
 

5 Tekstlæsning med 
afsæt i La roue des 
émotions og Le 
petit bac des 
émotions  

Quelle histoire s. 11-13 

Analyse af Françoises dagbog med tilhørende 
arbejdsspørgsmål 

 

6 Tekstlæsning med 
afsæt i La roue des 
émotions og Le 
petit bac des 
émotions  
 

Digt ”Le déjeuner du matin ”af Jacques Prévert 

1. Analyse af digtet 

(Arbejdsark/Analyseark kan lægges i 
materialebanken) 

2. Arbejde med kropssprog 

3.Lave en lille video til at præsentere digtet  

 


