
                               Sprogdag 2016   UNG I EUROPA    ODDER GYMNASIUM 

Franskeleverne skal arbejde med: "Hvordan er det at være ung i Frankrig og hvilke ligheder og 
forskelle er der i forhold til at være ung i Danmark". 
 

 
 
Disse artikler skal I have læst til i dag: 
 "Unge og identitet -  Frankrig” (gennemgået 4/11) + "Oh ungdom" (bilag læst til i dag)  
 
Franskfagligt program 8.45-11.30: 
 

8.45 - 9.00: Optakt til den franskfaglige del af sprogdagen ved Mette  
   
9.00- 9.30: Gruppearbejde: sammenhold informationerne fra artiklen om Unge i Frankrig med  
                     artiklen ’Oh ungdom’ og notér videre på jeres ark fra 4/11 

9.30 – 10.00: Fremlæggelse af jeres undersøgelsesresultater i matrixgrupper 
10.00 – 10.10: PAUSE 
10.10 – 11.00: Gruppearbejde: interviews med unge fra Amiens 2013 
11.00 – 11.15: Opsamling i plenum på spørgsmålene til jeres udvekslingsklasse i 2017 
11.15 – 11.30: Optakt til eftermiddagens program: Oversættelse af Harry Potter fra engelsk til 
fransk 

 
Gruppearbejde: 
Gruppe 1: Familiearenaen 

Gruppe 2: Uddannelsesarenaen 

Gruppe 3: Fritidsarenaen 

 

Opgavebeskrivelse 2 artikler:   
Alle grupper skal dykke ned i specifikke områder af teksterne “Unge og identitet – Frankrig” og 
”Oh ungdom” (Danmark og Frankrig). Alle grupper præsenterer deres arbejde og skal endvidere 
perspektivere til emnet i en dansk kontekst dvs. undersøge ligheder og forskelle sammenlignet 
med Danmark og danske unges liv. Præsentationen skal tage ca. 8  minutter.  Hold tidsrammen, 
det er en del af opgaven!  

http://2.bp.blogspot.com/-ZygL3p0BNQk/UYdvH5aSpGI/AAAAAAAAAH0/I5XUY13tPEM/s1600/images-6.jpeg


Produktkrav: Alle grupper skal lave en kort powerpoint, som I skal bruge, når I skal videreformidle 
jeres nye viden om emnet. Gruppernes powerpoints sendes til Mette i lectio. 
 

Opgavebeskrivelse interviews: 
Undersøg om de unges vilkår ligner de beskrivelser, I kender fra baggrundsartiklerne. 
Formuler på baggrund af jeres viden om emnet og med inspiration fra spørgsmålene 2013 jeres 
eget spørgeskema til den nye udvekslingsklasse (min. 10 spørgsmål). 
Produktkrav: Skriftlige spørgsmålene på fransk som sendes til Mette i lectio.. 
 
 

 

 
Ressourcerum: 

- Unge og Identitetsdannelse i Frankrig, artikel fra 1g samf.bog    

(artiklen er studeret på forhånd og gennemgået 4/11; medbring jeres noter) 

-Oh Ungdom: sociologisk artikel om unges vilkår i Danmark, Frankrig,  England og Spanien  

(artiklen skal være læst som forberedelse til denne dag) 

- Interview (på fransk/engelsk) med unge fra vores udvekslingsskole i Amiens 2013 

 

Opfølgning: 

-3 franske sange: Zaz: Je veux, Stromae: Tous les mêmes, Kamini: Marly Gaumont 

-Bearbejdning af interviews fra Amiens som vi forhåbentlig modtager inden jul 

 

 

 

 


