
Quiz  

 Tema : Skolstart 
 

1) Vem instiftade Frankrikes utbildningssystem?  

a. Karl den store 

b. Napoleon 

c. Jules Ferry 

Svar : C. Den franska skolan blev allmän, avgiftsfri, icke-religiös och obligatorisk år 1881 när Ferry-lagarna 
röstades igenom. Jules Ferry var då Frankrikes utbildningsminister. Det var också Jules Ferry som införde raster. 
 

2) Vilket år blev fransk grundskola obligatorisk (skolgång upp till 16 års ålder)? 

a. 1936 

b. 1945 

c. 1959 

Svar : C. Beslutet att utöka skolplikten från 14 till 16 års ålder fattades och undertecknades den 6 januari 1959 

av sittande president Charles de Gaulle.  

3) Vilket år infördes förlagan till nuvarande gymnasieexamen baccalauréat?  

a. 1808 

b. 1881 

c. 1905 

Svar : A. År 1808 inrättar Napoleon Bonaparte en ny nationell examen, le baccalauréat. Den första årskullen 

började 1809 och hade 31 elever, varav 21 erhöll sin baccalauréat-examen. Vid examens instiftande avlade 

eleven muntligt prov i tre ämnen:  grekiska och latinska författare, retorik och filosofi.  

4) Vem av följande personer har inte avlagt baccalauréat-examen?  

a. Jean Paul Sartre 

b. Jean-Luc Godard 

c. Emile Zola 

Svar : C. Emile Zola misslyckades två gånger. Fler kända namn som kan sälla sig till skaran som inte klarat le bac 

är Pierre Bérégovoy, André Malraux, Georges Marchais, Alain Delon, Gérard Depardieu, Sacha Guitry, Michel 

Drucker, Georges Brassens, Jean-Pierre Pernaut och Jean-Louis Debré. Jean-Luc Godard klarade den på tredje 

försöket, när han var 19 år. Jean-Paul Sartre, å andra sidan, fick mycket fina betyg när han avlade le bac vid det 

välrenommerade gymnasiet Lycée Henri IV. 

5) Hur stor andel av sistaårseleverna i franska gymnasier tog studentexamen 2012?  

a. 51,8% 

b. 76,7% 

c. 83,1% 

Svar : B. 76,7 procent. Den siffran gäller samtliga inriktningar, varav 37,1 procent tog examen med allmän 

inriktning. 

 

 

 



6) Filosofi är det första provämnet när man avlägger sin baccalauréat-examen. Varför?  

a. Filosofi är mindre viktigt än de andra proven och kan betraktas som en uppvärmning 

b. Eftersom filosofi är ett gammalt och ärefyllt ämne och därför som en symbolisk handling 

inleder provomgången 

c. För att lärarna ska hinna rätta alla filosofiprov,  eftersom det ämnet ingår i samtliga 

baccalauréatexamina  

Svar : C. Att filosofi är första provmomentet har en praktisk förklaring. Samtliga gymnasister måste avlägga 
prov i filosofi, oavsett typ av baccalauréat-inriktning, men antalet lärare är få i förhållande till det stora antalet 
prov som måste rättas. Proven är långa och tar lång tid att rätta. Filosofiprovet avlägges således först, så att 
lärarna ska hinna rätta antalet prov och sätta betyg i tid. 
  

7) Hur många timmar tillbringar franska elever i skolan per vecka under sina första fem skolår 
(primaire= låg- och mellanstadiet)?  

a. 19 timmar per vecka  

b. 24 timmar per vecka  

c. 35 timmar per vecka 

Svar : B. År 2008 introducerades en skolvecka på 4 dagar med 6 timmars undervisning per dag, vilket innebär 

24 timmar undervisning per vecka. Med en 6 timmar lång skoldag tillbringar Frankrikes låg- och 

mellanstadieelever det högsta antalet timmar i skolan i jämförelse med andra EU-länder. Den genomsnittliga 

undervisningstiden i OECD-länderna är 790 timmar för 7- och 8-åringar, jämfört med 847 timmar för de franska 

eleverna i samma ålder.  

8) Vilket europeiskt land har längre lov än franska elever?  
a. Tyskland  
b. Italien 
c. Danmark 

Svar : B, Italien. Grekland, Bulgarien, Rumänien och Portugal har samma längd som Frankrike. Sommarlovet i 
Frankrike är två hela månader, men är inte det längsta i Europa. Franska elever har ett i jämförelse medellångt 
sommarlov. I Danmark och Tyskland är sommarloven 6-7 veckor, från mitten av juni till början av augusti.  

 
9) Vem utarbetade den första lagen om gymnasieutbildning för flickor?  

a. Olympe de Gouges 
b. Camille Sée 
c. René Haby 

 
Svar : B. Strax innan gymnasiereformen genomdrevs, skapas det första gymnasiet för flickor på grundval av en 
lagtext framarbetad av Camille Sée (21 december 1880). I början av 1900-talet är undervisningen inte helt 
jämlik, eftersom den erbjuder olika ämnen till flickor och pojkar. Ämnena hushållsplanering och ”sy och 
sömnad”  ges inte till pojkar och musik är obligatoriskt för flickor men inte för pojkar. Med lagen Haby av den 
11 juli 1975 blir en blandad skola med både pojkar och flickor obligatorisk. 

 

 

10) Hur många elever går i genomsnitt i en fransk låg- och mellanstadieklass?  
a. 23 
b. 25 
c. 30 

 
Svar : A. Franska låg- och mellanstadieklasser har i genomsnitt 22,8 elever, högstadieklasserna 25 (24,7) och 
gymnasieklasserna 30 (29,7). Totalt går dagligen 12 miljoner franska elever i låg- och mellanstadiet, högstadiet 
och gymnasiet. 


