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Årets eksamensresultat  
Evalueringen af eksamen i fransk på hhx i juni 2007 er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de 
særlige censorer indhentet via en forcensur inden det centrale censormøde. Der har endvidere været 
kommentarer på selve censormødet forud for den egentlige censurering.  
 
Juni 2007 var sidste gang, der blev stillet skriftlige eksamensopgaver efter gammel ordning1. På niveau 
A der blev indtastet karakterer for lidt flere opgaver end sidste år, nemlig 69 opgaver, og på niveau B 
for 137 opgaver, hvilket er lidt færre end sidste år – helt som forventet, idet niveau B på mange skoler 
afsluttes efter 2. år.  
Landsgennemsnittet på niveau B lå på 7,3, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til sidste år, hvor 
det var på 7,5. På niveau A lå landsgennemsnittet på 7,7, mod 7,8 sidste år.  
 
Større ændring fra eksamensterminen 2006 
Som nævnt i evalueringsrapporten fra august 2006 fandt der fra eksamensterminen 2006 en ændring 
sted på niveau A, opgave 1A Tekstforståelse og 1B Kommentering samt på niveau B, opgave 1 
Spørgsmål. Ændringerne blev indført af hensyn til evalueringsmulighederne og bestod af følgende: 
- der er i instruksen angivelse af det antal ord, som eksaminanden skal skrive. Dette er på niveau A 

ca. 280 ord og på niveau B ca. 200 ord. Normalt vil der være mulighed for en afvigelse på ca. 10%. 
En overskridelse af dette antal ord vil ikke i sig selv tælle positivt. Et for lille antal ord vil tælle 
negativt i evalueringen.  

- det skal pointeres over for eksaminanderne, at de ikke skal bruge den samme ordlyd, som findes i 
tekstoplægget. Afskrift og formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord, 
idet der er tale om tekstforståelse og skriftlig udtryksfærdighed, hvor evnen til at udtrykke sig 
skriftligt står i fokus. 

 
Ligesom sidste år holdt langt de fleste af årets eksaminander sig inden for kravet om antal ord, hvilket 
har medført klarere, mere veldisponerede og sprogligt såvel som indholdsmæssigt bedre besvarelser. 
Der var ligeledes tale om en klar forbedring mht. brug af tekstoplæggets ordlyd. De omtalte ændringer 
videreføres også ved eksamensopgaverne efter reformen, hvilket fremgår af de typeopgaver, 
Undervisningsministeriet udsendte til alle skoler allerede i løbet af skoleåret 2005- 2006. Derfor er det 
af meget stor vigtighed, at eksaminanderne fortsat gøres opmærksomme på disse betingelser, hvorfor 
lærerne opfordres til at understrege dem i løbet af undervisningen.  
                                                 
1 Dog sikrer overgangsregler mellem gammel og ny ordning, at fx elever på Team-Danmark ordning også får en mulighed for at 
afslutte med skriftlig eksamen i eksamensterminen sommeren 2008. 
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Niveau B  
Grundteksten stammer fra L’Express, maj 2006 og hedder: Low-Cost, La course au prix le plus bas. 
Teksten handler om den discount-bølge, der præger det meste af Europa, og som medfører, at alt lige 
fra købmandsvarer til ferierejser sælges til meget lave priser af visse discountkæder. Men samtidig 
hermed udvikler forbrugerne en stærk kritisk sans og bliver mere krævende. Teksten blev af censorerne 
betragtet som passende for niveauet og som meget aktuel og relevant for eleverne såvel som for 
uddannelsen. 
 
Enkelte censorer tager antallet af gloser som et udtryk for tekstens sværhedsgrad. Imidlertid er antallet 
af gloser ment som en hjælp til eksaminanderne, hvilket de fleste censorer da også anfører. Tidligere 
var det muligt for opgavekommissionen at ”lette” en tekst for svære gloser ved omskrivninger osv., 
men det er ikke længere tilladt af copyright-grunde. 
 
Opgave I  
Også opgave I blev betragtet som værende passende i sine krav, men alligevel er der nogle 
eksaminander, der har svært ved at svare på spørgsmålene, ligesom enkelte har haft svært ved at løsrive 
sig fra tekstens ordlyd. De fleste besvarer spørgsmål 1. Generelt giver censorerne udtryk for, at såvel 
spørgsmål 1 som 2 var gode og relevante opgaver. 
 
Opgave II  
Oversættelsen beskrives som værende af passende sværhedsgrad med prøver i det sædvanlige stof. Der 
prøves især i centrale dele af det grammatiske stof, og der prøves ved siden af dette i ordforråd, 
idiomatik o.a. Men mange af elevernes oversættelser er meget fejlfyldte, især pga. kongruensfejl, fejl 
mht. adjektivers bøjning og placering samt fejl, der opstår som følge af problemer med ordbogsopslag. 
 
I denne oversættelse er der prøve i forskellige tider, fortrinsvis nutid, men også imparfait. Der er også 
prøver i adjektiver, personlige pronomener, possessive pronomener samt i genitiv.  
Andre prøver ses i relativpronominet qui/que, hvor nogle eksaminander ikke behersker forskellen. En 
stor del eksaminander har ligeledes svært ved at identificere og oversætte adverbier. Der er således 
gode evalueringsmuligheder i denne oversættelse. 
  
Opgave III  
I denne opgave skulle eksaminanderne udforme forretningsbrevet som en mail. Det gav anledning til 
enkelte kommentarer om, at denne form ikke står nævnt som en eksplicit mulighed i fagbilaget. I 
fagbilaget står imidlertid anført at ”Inden for det kommercielle område arbejdes der både mundtligt og 
skriftligt med varierede situationer og forretningsgange i virksomhedens interne og eksterne 
kommunikation”. Det er indlysende, at e-mails er en helt almindelig del af en virksomheds 
kommunikation, dvs. opgaven falder inden for fagbilagets rammer.  
Langt de fleste af eksaminanderne klarer da også denne del af eksamenssættet godt. Som en censor 
skrev: ”I opgaven skulle skrives en mail, hvilket en del af eleverne måske ikke har prøvet før, men jeg 
mener ikke, det har været et problem…”. Opgaven giver rig mulighed for at vise, at man behersker de 
handelsfaglige vendinger, og tilsvarende afsløres det tydeligt, hvis en eksaminand ikke har et 
niveausvarende sprogligt beredskab.  
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Generelle bemærkninger 
Samlet nævner censorerne, at eksaminanderne bør trænes i at anvende de tilladte hjælpemidler bedre, 
både grammatikker og ordbøger. Der var igen i dette års besvarelser et stort antal danismer, hvoraf 
mange ville kunne forhindres med kvalificeret brug af ordbøger. Endelig påpeges, at eksaminanderne 
med fordel kan trænes i at læse bedre korrektur på deres besvarelser for derved at undgå blandt andet 
nogle af kongruensfejlene. 
 
Niveau A  
Grundteksten, Comment  ”Métro” conquiert la planète stammer fra tidsskriftet Le Nouvel Observateur 
fra  maj 2006. Artikeluddraget omtaler gratisavisernes indtog i hverdagen og omtaler forskelle på, 
hvordan redigeringen af en gratisavis finder sted set i forhold til redigeringen af en ”traditionel” avis. 
Endvidere handler artiklen om markedsføringen af gratisaviserne, herunder om de overvejelser, der 
gøres mht. målgruppen. Opgavesættet betragtes af censorerne som relevant for uddannelsen, passende 
for niveauet og meget relevant for eksaminanderne, som tilsyneladende har haft let ved at skrive om 
dette emne. 
 
 Opgave I  
Tekstforståelsesopgaverne i A vurderes af censorerne som glimrende spørgsmål, som eksaminanderne 
kan svare tekstnært på, uden at det bliver afskrift eller parafrase. Hvad angår B-spørgsmålene er de 
meget relevante for eksaminanderne, og de har sjældent svært ved at have en holdning til og udtrykke 
sig om emnet, enkelte med en sådan ivrighed at de glemmer først at kommentere sætningen, inden de 
går over til at udtrykke egen mening. 
 
 
Opgave II  
Oversættelsen vurderes som meget passende for niveauet. Der prøves bredt i relevante prøver, bl.a. 
tempus, adjektiver samt pronomener. Der er flere eksaminander, der har svært ved at håndtere 
forskellene på viljes- og fremtidsudtryk og ved at skelne mellem adjektiver og adverbier. Der er også 
gode evalueringsmuligheder for de fagligt stærkeste eksaminander, bl.a. ved brugen af le passé récent. 
 
Opgave III  
Der er forholdsvis stor ujævnhed mht. besvarelsernes længde og kvalitet. Mange eksaminander har 
ramt stilen meget præcist og formår både sprogligt og indholdsmæssigt at skrive nogle fine breve, 
hvorimod en mindre gruppe især har svært ved at honorere de krav om kreativitet og selvstændighed i 
besvarelsen, som følger af instruksen, ligesom de misforstår dele af instruksen, bl.a. at der skal 
vedlægges en CD-rom. 
 
Generelle bemærkninger 
Også på dette niveau ønskes en bedre anvendelse af hjælpemidler ved eksamen. Dette kan trænes i den 
daglige undervisning sammen med det grammatiske stof, som er relevant på dette niveau.  
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