
9.klasses afgangsprøve i engelsk, tysk og fransk 
 

Engelsk  
 
Prøvens indhold 
Den mundtlige prøve i engelsk består af to dele: 
- Den første del er det selvvalgte emne (outline). 
- Den anden del er et lodtrukkent spørgsmål og samtale. 
 
Præsentation af outline består af den synopsis eller visuelle præsentation (fx powerpoint) eleven 
selv har skrevet. Eleverne skal her fremlægge deres selvvalgte emne. 
 
Lodtrukkent spørgsmål er en samtale baseret på et spørgsmål, der tager udgangspunkt i et af 
emnerne fra pensum. Eleverne kan ikke trække det emne, de valgte at behandle i deres outline.  
Det lodtrukne spørgsmål skal være ukendt for eleverne, og der er ikke forberedelsestid.  
Et spørgsmål må kun bruges to gange, og den sidste elev skal have mindst fire spørgsmål at vælge 
imellem. 
Et spørgsmål kan indeholde fagligt relevant billedmateriale. 
 
Votering foregår når eleven er færdig med begge dele af prøven. Eleven forlader lokalet, hvorefter 
censor og lærer fastsætter en samlet karakter. Derefter bliver eleven kaldt ind og får sin karakter. 
 
Dispositionen  

Dispositionen (outline) skal være i stikordsform. Den skal indeholde: 

• Dit navn og din klasse 
• Titel på det overordnede tema (Main topic) 
• Titel på det selvvalgte emne (My topic) 
• Begrundelse for valg af emne – også kun i stikordsform 
• Punkter over emnets indhold 
• Evt. din egen vurdering 
• Kildefortegnelse (Sources) 
• Din lærers og din underskrift 

Dispositionen kan også indeholde billeder. 

Prøvespørgsmål 

Efter præsentationen trækker du et spørgsmål til en samtale under et af de andre opgivne temaer. 
På spørgsmålet står der, hvilke opgivne tekster du kan relatere til, og hvilket tema spørgsmålet 
hører ind under. Der kan være billeder på prøvespørgsmålet, som kan inspirere dig til, hvad du kan 
inddrage i samtalen. Det er en samtale mellem din lærer og dig, men censor kan også stille 
spørgsmål. 



Tysk 
Du har fem minutter til at præsentere dit selvvalgte emne for lærer og censor og vise dem, at du 
har helt tjek på og overblik over emnet. Derfor er det en god ide at øve præsentationen mange 
gange – indtil du (næsten) ikke behøver at se på din disposition. 

Disposition 

Dispositionen må højest fylde én A4 side og skal indeholde stikord til dit selvvalgte emne. Der kan 
være et billede på dispositionen, hvis det er relevant for præsentationen. Både du og din lærer 
underskriver den færdige disposition. Når dispositionen er underskrevet, kan du ikke ændre den. 
Husk at medbringe den til prøven! 

Struktur 
Dispositionen skal skrives på tysk. Det er en god idé at skrive uddybende stikord til dispositionens 
overordnede punkter, fx 3-5 ord/udtryk til hvert punkt. Så kan du nemmere huske, hvad du vil 
fortælle om. Til sidst skal du angive det materiale, som du har brugt til udfærdigelse af 
dispositionen. 
Dispositionen skal indeholde 

• dit navn og klasse 
• titel på det overordnede tema, som det selvvalgte emne er valgt i forbindelse med 
• titel på det selvvalgte emne 
• stikord til, hvad du vil præsentere, herunder kort begrundelse for valg af emnet 
• fortegnelse over dine kilder (kilderne skal være på tysk) 
• lærerens og din underskrift. 

Præsentationen af dispositionen falder i fire dele: 

1. Du starter med at sige, hvilket overordnet tema og selvvalgt emne du har valgt og hvorfor 
(fx Unser Thema ist 'Jung sein' und ich habe das Thema 'Soziale Medien' gewählt. Ich finde 
das Thema …). 

2. Derefter kan du kort præsentere hele din disposition (fx Zuerst werde ich von … erzählen. 
Danach … Zuletzt …). 

3. Så fremlægger du dit indhold ud fra dispositionen (hoveddelen).  
4. Til sidst kan læreren stille et par opklarende spørgsmål. 

Ved præsentationen af det selvvalgte emne må du gerne bruge et præsentationsprogram, fx 
PowerPoint. Kun ord fra din disposition og ikke levende billeder må indgå her 

Den frie samtale (ca. 8 min.) 
Når du har fremlagt dit selvvalgte emne, skal du trække et andet tema fra årets arbejde, som du 
skal tale om sammen med lærer og censor. På papiret vil der være et igangsættende spørgsmål og 
evt. meget korte tekstuddrag, stikord, billeder og billedtekst. Der vil også være en liste over de 
tekster fra tekstopgivelserne, som ligger til grund for spørgsmålet. 

 



Fransk 
 
Tu es prêt(e) ? 

Her bliver du klædt godt på til den mundtlige prøve i fransk. 
Den mundtlige prøve består af to dele og varer 20 minutter inkl. votering. Prøven består af: 
 

• Din præsentation af et selvvalgt emne (ca. 5 min.) 
• En samtale mellem dig, lærer og censor ud fra et spørgsmål til et overordnet tema fra 

tekstopgivelserne (ca. 8 min.) 

Det skal du kunne til prøven: 
 

• Tale forståeligt fransk, fx fortælle om din mening med et relevant ordforråd 
• Forstå, når din lærer eller censor spørger om noget på fransk 
• Indgå i en samtale på fransk med lærer og censor 
• Kende til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og kunne sammenligne med 

egne kultur- og samfundsforhold.  

Til den første del af den mundtlige prøve skal du lave en disposition, som på fransk hedder Fiche 
de présentation. Denne skal du bruge, når du skal præsentere dit selvvalgte emne på fransk. 
Dispositionen skal fylde ca. én A4-side og være på fransk. Det er en god idé at skrive stikord til 
dispositionens overordnede punkter, fx 3-5 ord til hvert punkt, for så kan du nemmere huske, 
hvad du vil fortælle om. Husk, du må ikke skrive hele sætninger på dispositionen! Der kan være et 
billede på dispositionen, hvis det er relevant for din præsentation. Til sidst skal du skrive de 
franske kilder på, som du har brugt til at lave din disposition. Både du og din lærer skal underskrive 
den færdige disposition, og når dispositionen er underskrevet, kan du ikke ændre den. Husk at 
medbringe den til prøven! 
 
Dispositionen skal indeholde: 
 

• dit navn og klasse 
• titel på det overordnede tema, som dit selvvalgte emne hører under 
• titel på dit selvvalgte emne 
• stikord til, hvad du vil præsentere, herunder kort begrundelse for valg af emnet 
• fortegnelse over dine kilder (kilderne skal være på fransk) 
• din og din lærers underskrift 

Find en skabelon til en disposition her. Måske skal din disposition ikke se nøjagtig ud på denne 
måde, men så må du selvfølgelig gerne lave din egen. 
Du skal kunne tale på fransk i 5 minutter, hvor du præsenterer dit selvvalgte emne for lærer og 
censor og viser dem, at du har styr på dit emne. Derfor er det en god ide at øve præsentationen 
mange gange – indtil du (næsten) ikke behøver at se på din disposition. 



 
 
Hvis du har lyst til at præsentere din disposition på fransk, så kan du her læse nogle måder at gøre 
det på:  
 
Præsentationen af dispositionen  
Du kan starte med at sige, hvilket overordnet tema og selvvalgt emne du har valgt og hvorfor:  
 

• Mon sous-thème est ... parce que ... 

• Aujourd’hui, je veux parler de mon sous-thème qui parle de ... J’aime ce thème/Je trouve ce 
thème très intéressant parce que ... 

• En classe, nous avons travaillé avec un thème qui parle de … Moi, j’ai choisi de travailler 
avec un sous-thème qui parle de ... parce que ... 

• Le sous-thème de ma présentation est ... parce que ...  Ma fiche de présentation comporte 4 
parties : D’abord, je … , après je ..., ensuite je …. À la fin/Pour finir/Pour terminer, je …  

Derefter skal du begynde selve din præsentation (Mon plan). Ved præsentationen af det selvvalgte 
emne må du gerne bruge et præsentationsprogram, fx PowerPoint.  
 
 
Afrunding af din præsentation 
Til sidst kan du afrunde din præsentation ved fx at sige: 
 

• Maintenant, j’ai fini ma présentation 

• Et voilà, ma présentation est finie/terminée 

• Et voilà, c’est tout 

• Maintenant, j’ai dit tout ce que je voulais, merci 

• Maintenant, j'ai dit tout ce que j’avais à dire, merci. 

 
Tips til kommunikationen 

• Giv hånd til censor, sig goddag og præsenter dig på fransk. 
• Vær afslappet, men opmærksom og aktiv. 
• Tag initiativ i samtalen. 
• Tal til både lærer og censor. 
• Lyt grundigt til eksaminators spørgsmål. 
• Tal tydeligt. 



• Brug sætninger fra Des phrases utiles 
• Bed om at få omformuleret spørgsmål, du ikke forstår. 
• Tænk over, hvad du gerne vil sige på fransk – det er helt ok at tage en lille tænkepause, 

inden du svarer! 
• Undgå at tale dansk. 

Andre gode råd 
 

• Inddrag eventuelle billeder på prøveoplægget, fx Sur l’image, je vois… Sur les images, il y a 
…. 

• Giv så mange eksempler som muligt, når du fortæller om et emne eller besvarer et 
spørgsmål. 

• Giv udtryk for din egen mening, personlige oplevelser og erfaringer. 
• Sammenlign kultur- og samfundsforhold i de fransktalende lande med egen kultur. 

 


