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Voyage dans les pays francophones 
Vejledning 

 
JEUNES REPORTERS, TV5 

 
TV5 er en sand skattekiste til fransklæreren der vil bringe den frankofone verden i sin 

undervisning. TV5 kan være ret uoverskuelig at finde rundt i. Hvad skal man vælge? Hvad egner sig 

rent sprogligt og indholdsmæssig til vores elevgrupper? 

Hermed et forløb med TV5 som tager os med på en rundrejse i de frankofone lande.  

 

Mål: 

 Få viden om levevilkår i andre fransktalende lande 

 Øv lytteforståelse og udvid elevens ordforråd 

 

Aktivitetstyper: 

 Se små video-sekvenser af ca. 3 min. Varighed. 

 Alle video-sekvenser er ledsaget af et manuskript.  

 Matching opgaver, fx match et billede med et udsagn. 

 Multiple choice opgaver, vælg det rigtige svar blandt flere. 

 Opgaverne er delt i 3 sværhedsgrader ”élémentaire”, ”intermédiare”, ”avancé”. 

 

Fremgangsmåde: 

 Introducerer eleverne for TV5’s hjemmeside og opgaverne ved hjælpen af Power Point. 

 Vis hvordan man til hver video-sekvens kan hente tilhørende manuskript frem. 

 Bed eleverne, som det første, at orientere sig i de spørgsmål der skal bevares. 

 Det er ikke meningen, at eleverne skal forstå alt hvad der bliver sagt i videoen. De skal kun 

lytte sig frem til bestemte informationer. 

 Gør eleverne opmærksom på, at de kun skal løse opgaverne på niveau ”élémentaire” 

 

Organisation: 

 Eleverne arbejder alene ved hver deres computer (kan evt. arbejde i par) 

 Eleverne får omgående respons på deres svar. 
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Indhold: 

 Mød 5 personer der kommer fra deres verdensdel. 

 Tag en tur til ”l’île Maurice” og mød Tonton Youyou og grand-mère Louise. 

 Se børn lege forskellige børnelege fra Elfenbenskysten. 

 Mød kvinder fra Burkina Faso som er blevet udråbt til hekse. 

 Få inspiration til at rejse verden rundt i lyd og billeder- 

 

Supplerende materialer som kan lånes på CFU 

Følgende materialer egner sig godt til at gå videre med temaet vedrørende unges levevilkår og 

fritidsinteresser i de frankofone lande. 

 

 Francophonie en chansons 
En DVD der indeholder en samling af 13 videoklip med populære frankofone sangere fra 
forskellige fransktalende lande. 
 

 Je m'appelle 3 
En DVD, hvor man møder unge franskmænd med meget forskellige baggrunde, som fortæller om 
sig selv, deres familie, interesser, arbejde og fremtidsplaner. 
  

 Des Français comme moi 
En bog om 40 forskellige unge drenge og piger der alle kommer fra forskellige  områder af Frankrig 
inklusive Dom-Tom  
 

 Porte-paroles : dix portraits de jeunes francophones 

Ti portrætter af unge fra seks fransktalende lande som giver et indtryk af meget forskellige 

livsvilkår, traditioner, familieliv og drømme om fremtiden. 


