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Vejledning til faget fransk
Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række p aradigmatiske eksempler på undervisningsforløb. Vejledningen er et af minister iets bidrag til faglig og pædagogisk
fornyelse. Det er derfor hensigten, at den ændres forholdsvis hyppigt i takt med den faglige og den pædagogiske udvi kling. Eventuelle ændringer i vejledningen vil blive foretaget pr. 1. juli.
Citater fra læreplanen er anført i kursiv.
Vejledningen indeholder eksempler på, hvad der kan arbejdes med i undervisningen og hvordan arbejdet kan tilrettelægges. Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om påbud, når det eksplicit
fremgår – det være sig i form af citater fra læreplanen, anført i kursiv, eller i form af form uleringer
med ”skal” og ”bør”
1. Identitet og formål
1.1. Identitet
Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med fransksprog, kultur og sa mfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande. Centralt i faget står den prakt iske dimension, således at
kursisterne udvikler færdigheder i at bruge fransk som alment kommunikationsmiddel i talt og skrevet fransk. ”
Formål

Formålet med undervisningen i fransk er, at kursisterne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i s tand
til at kommunikere mundtligt og skriftligt på fransk. Gennem arbejdet med faget opnår kursisterne indsigt i kultur
og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande, og styrker derved deres interkulturelle forståelse og
forståelse af egen kultur.
Undervisningen bidrager endvidere til at udvikle kursisternes bevidsthed om fransk sprog og sprogbrug samt b evidsthed om egen sprogtilegnelse. Desuden bidrager undervisningen til, at ku rsisterne bevarer lysten til at beskæftige
sig med fransk sprog og kultur.
1.2. Nogle bemærkninger til identitet og formål
I læreplanerne er franskfagets identitet og formål beskrevet ens for alle niveauerne fra basis til niveau
D. Derimod er de faglige mål forskellige, og det er i beskrivelsen af dem og måden , de opfyldes på
samt evalueringen af dem, at forskellen på niveauerne bliver tydelig.
Læreplanerne i fransk har et færdigheds, et videns og et kulturelt aspekt, der indgår i et tæt samspil
med hinanden. Centralt står den anvendelsesorienterede dimension, hvor målet e r, at kursisterne tilegner sig kundskaber og udvikler færdigheder i at forstå og anvende fransk, så de bliver i stand til i
skrift og tale at udtrykke sig og kommunikere på fransk.
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De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelægg elsen, gennemførelsen og
evalueringen af undervisningen, således at kursisterne får mulighed for at





anvende fransk som kommunikationsmiddel
anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæ ssig
anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig fransk
forholde sig til væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i Frankrig og i fransksprogede lande.

I tilegnelsen af det franske sprog indgår også det kulturelle aspekt, hvor kursisterne gennem faget
opnår indsigt i kultur og samfundsforhold i Frankrig og fransktalende lande, og derved styrker deres interkulturelle
forståelse og forståelse af egen kultur. I begrebet interkulturel forståelse/kompetence ligger der en foresti lling om et samspil mellem på den ene side kursisternes egne kulturelle erfaringer og forudsætninger,
og på den anden side de kulturelle forhold, som kur sisterne er i gang med at tilegne sig i forbindelse
med sprogindlæringen. Med interkulturel kompetence menes der også, at den bør sigte mod udvikling
af kritisk kulturel bevidsthed og udvikling af kursisten som borger i et demokratisk sa mfund, som der
står beskrevet i uddannelsens formål § 1 stk. 3.
2. Faglige mål og fagligt indhold

De faglige mål angiver det, som kursisten skal kunne som resultat af undervisningen. Det vil sige, at
de faglige mål angiver de kompetencer, som kursisten skal tilegne sig gennem undervisningen. Disse
kompetencer er de sigtepunkter, som de følgende led i læreplanerne (kernestof, tilrettelæ ggelse og
evaluering) skal rettes ind efter. I tilegnelsen af det nye sprog fransk, skal man fra starten kunne se,
hvilke steder man skal hen, og hvad man skal gøre for at komme dertil. Jo bedre kursisten bliver til
de grundlæggende færdigheder, jo mere kompetent bliver vedkommende i stand til at agere i en
sproglig kontekst.

De faglige mål på hvert enkelt niveau fra basis til niveau D i fransk fastlægger rammerne for, hvilke
sproglige og indholdsmæssige discipliner, der skal arbejdes med i undervisningen inden for kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur - og samfundsforhold. Der
nævnes receptive færdigheder: lytte til og forstå talt sprog, læse og forstå fransksproget tekstma teriale
samt produktive færdigheder: redegøre for, samtale om, udtrykke sig skriftligt om fransksproget
tekstmateriale.
Kursisten skal på alle fem niveauer arbejde med de fire færdigheder i en integreret helhed. Men fokus
på de enkelte færdigheder vil variere fra niveau til niveau. Således vil der på basis og n iveau G være
meget fokus på lytte- og talefærdighed, mens læse- og skrivefærdighed vil indtage en mere central
plads på de øvrige niveauer.
Desuden viser målbeskrivelsen de taksonomiske niveauer, som franskundervisningen skal bevæge sig
på: forstå, udtrykke sig, redegøre, reflektere, anvende viden, etc.
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Niveau basis

Kursisten skal kunne:
Kommunikative færdigheder
a)
b)
c)
d)
e)
f)

forstå korte, enkle sætninger og udtryk i forbindelse med genkendelige emner
læse og forstå hovedindholdet af sprogligt meget enkle tekster om genkendelige emner
forstå enkelte udvalgte lyd- og billedmedier om genkendelige emner
samtale via små dialoger i et enkelt sprog om genkendelige emner
præsentere indhold af billeder om genkendelige emner
skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for genkendelige emner

Sprog og sprogbrug
g) udtrykke sig med en nogenlunde forståelig udtale og intonation
h) anvende et tilstrækkeligt ordforråd om genkendelige emner
i) anvende enkelte faste udtryk og vendinger
j) stave enkle ord og udtryk
k) anvende enkel sætningsopbygning
Sprogtilegnelse
l) anvende enkle og hensigtsmæssige lytte-, tale- og læsestrategier
m) genkende ligheder i fransk og andre sprog, som kursisten kender
n) demonstrere et grundlæggende kendskab til anvendelsen af ordbøger og enkle grammatiske oversigter
o) anvende it til enkel informationssøgning og kommunikation
p) anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en præsentation
Kultur- og samfundsforhold
q) kende til kultur- og levevilkår i Frankrig og i fransksprogede lande inden for udvalgte og genkendelige
emner
r) se enkelte forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for udvalgte emner
s) anvende sproget som kommunikationsmiddel med fransktalende.
Kommunikative færdigheder
Når niveauet er afsluttet skal kursisten kunne forstå korte, enkle sætninger og udtryk på fransk om nære
personrelaterede emner, der tager udgangspunkt i kursistens egen hverdag som for eksempel præsentation og beskrivelse af sig selv og andre personer, familierelationer , boligforhold, tallene og klokken.
I arbejdet med lyttetræning indgår lyd- og billedmedier, der er med til at fremme forståelsen af det talte
fransk, der fremføres med tydelig artikulation, langsom hastighed og pauser, så kursisten får tid til at
forstå budskabet.
Kursisten skal kunne læse og forstå hovedindholdet af sprogligt meget enkle tekster . Der kan være tale om enkle tekster, der giver korte informationer og beskrivelser med et enkelt ordforråd om genkendelige emner
fra hverdagen, herunder sange, billeder, tegninger og lettilgæng elige audiovisuelle og internetbaserede
materialer. Illustrationer til teksternes indhold vil være en god idé, da de er medvirkende til at lette
forståelsen af tekstens indhold.
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Kursisten skal kunne samtale via små dialoger i et enkelt sprog om genkendeli ge emner, dvs. at kursisten skal
kunne fortælle om sig selv, sin familie og det sted, hvor vedkommende bor og sa mtidig kunne stille
korte enkle spørgsmål til sin samtalepartner om samme emneområder. En forudsætning for en vellykket kommunikationssituation på dette niveau kræver, at samtalepartneren er indstillet på at gent age eller at omformulere sine sætninger og tale langsomt, samt hjælpe kurs isten med at formulere det,
som vedkommende prøver på at sige.
Den skriftlige dimension indføres allerede på basis som støtte for den mundtlige sprogfærdighed,
men også som en selvstændig disciplin, hvor kursisten skal kunne skrive ord, udtryk og enkle sætninger
inden for genkendelige emner. For eksempel kunne skrive korte, enkle feriehilsner, udfylde formularer
med personlige oplysninger som navn, nationalitet, adresse på en hotelreg istrering. Det skriftlige
arbejde kan også udmønte sig i små huldiktater med kendte ord og udtryk samt i sammenhængende
diktater med enten enkelte ord eller sammenhængende sætninger. Skriftlige øvelser af ren grammatisk
karakter kan også indgå i undervisningen fra begyndelsen. Det kan være fejlfindings -, kontrasteringsog indsætningsøvelser, der samlet er med til at bevidstgøre kursisten om emnet og til at automatisere
deres brug der af.
Sprog og sprogbrug
På basis arbejdes der fra starten med et grundlæggende ordforråd og enkelte faste udtryk og vendinger,
det vil sige det, der er anvendeligt for at udtrykke sig om genkendelige emner som for eksempel ”Il y a”,
ça va?”, ”mais oui”. Et brugbart ordforråd er helt centralt for de kommun ikative færdigheder, og det
kræver en vedvarende indsats at opbygge og vedligeholde det. Her kan det være hensigtsmæssigt at
inddrage computerbaserede sprogtræningsprogrammer, ordkort og rollespil.
Arbejdet med den franske udtale kan med fordel tage udgangspunkt i kursisternes egne iagttage lser
og sammenligninger på dansk. I arbejdet med udtale er det vigtigt at være opmærksom på ikke at
hæmme kursisterne ved fra starten at insistere på en 100 procent korrekt udtale. At udtrykke sig med en
nogenlunde forståelig udtale og intonation indebærer, at fejl accepteres, men på et niveau, der ikke forsty rrer forståeligheden og meningen med det sagte. Der lægges vægt på rytme og intonation frem for
enkelt lyd. Der er ikke tale om en systematisk gennemgang af udtaleregler, men træningen foregår ved
lytteøvelser og gentagelse. At lære et nyt sprog kræver ’hård løbebanetræning’, træning og atter tr æning. Den fysiske træning i sprogindlæringen drejer sig om evnen til at få taleorganerne (munden,
tungen, luftvejene m.m.) til at fungere med de nye lyde og ord. Den intellektuelle træning handler om
at huske ord, sætninger og facts til at skabe indhold i ko mmunikationen på fransk.
Sprogtilegnelse
Sprogtilegnelsen er en central del af sprogfaget fransk med forskellige udgangspunkter. For eksempel
kan man allerede på basis lægge ud med at gætte sig til indholdet af avisartikler og de rmed arbejde
med beslægtede ord; genkende ligheder i fransk og andre sprog, som kursisten ke nder. Eller man kan tage et
mere mundtligt udgangspunkt og øve sig i at tage kontakt og præsentere sig på målsproget. I alle tilfælde er opstarten afhængig af de specifikke kursistforudsætninger: er nogle af kursisterne ægte b egyndere eller ’falske begyndere’. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund møder de op med? Hvilke mål
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og interesser har de selv i forhold til sprogundervisni ngen, både med hensyn til selve sproget og med
hensyn til hvad de mener, de vil kunne bruge det til. Hvilken afstand er der mellem dansk og det
franske sprog? Kan man bygge på store ligheder i gramma tik og ordforråd?
Kultur- og samfundsforhold
Kursisten skal kende til kultur- og levevilkår i Frankrig og i fransksprogede lande inden for udvalgte og genkend elige emner og se enkelte forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for udvalgte emner. På basis drejer det sig om emner, der vedrører nære og genkendelige forhold i relation til familie, bolig, arbe jde
og fritid, hvor kursisten kan sammenligne egne oplevelser med franske forhol d inden for de nævnte
områder. For eksempel omgangsformer i forbindelse med at hilse, præsentere sig, oplyse om bopæl
og nationalitetsforhold, og om hvilke sprog man taler m.m.
2.1.2

Niveau G

Kursisten skal kunne
Kommunikative færdigheder
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

forstå hovedindholdet af enkelt talt fransk om nære og kendte emner
læse og forstå hovedindholdet i enkle tekster om nære og kendte emner
forstå hovedindholdet af udvalgte lyd- og billedmedier om nære og kendte emner
samtale om enkle hverdagssituationer inden for nære og kendte emner
redegøre og fortælle i et enkelt sprog inden for nære og kendte emner
præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog inden for nære og kendte emner
perspektivere til andre nære og kendte emner
udtrykke sig skriftligt i enkle, forståelige og sammenhængende sætninger

Sprog og sprogbrug
i) udtrykke sig med nogenlunde forståelig udtale og intonation
j) anvende et enkelt ordforråd inden for nære og kendte emner
k) anvende hensigtsmæssige faste udtryk inden for nære og kendte emner
l) anvende et grundlæggende kendskab til sprogets sætningsopbygning
m) skrive enkle, forståelige og sammenhængende sætninger
Sprogtilegnelse
n) anvende relevante lytte- og læsestrategier
o) anvende relevante kommunikationsstrategier
p) anvende ordbøger og grammatiske oversigter
q) anvende it i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
r) genkende ligheder mellem fransk og andre sprog, som kursisten kender
s) bruge en begyndende forståelse for egen evne til at tilegne sig fransk
t) anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en præsentation
Kultur- og samfundsforhold
u) kende til kultur- og levevilkår i Frankrig og fransksprogede lande inden for udvalgte
nære og kendte emner
v) se forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for udvalgte nære og
kendte emner
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w) anvende sproget som kommunikationsmiddel med fransktalende.
Kommunikative færdigheder
Når niveauet er afsluttet skal kursisten kunne forstå hovedindholdet af enkelt talt fransk om nære og kendte
emner. Ligesom på basis arbejdes der med emner, der tager udgangspunkt i det genkendelige, kursistens egen dagligdag, hvor kursisten kan forstå de mest almindelige ord og udtryk i forbindelse med
oplysninger om sig selv, sin familie og bopæl. Men på niveau G sker der en progression i at kunne
forstå indholdet fra korte enkle sætninger og udtryk til at kunne forstå hovedindholdet af enkelt talt fransk.
Dvs. ordforråd og kendskab til sætningsopbygning udvides i forhold til et mere nuanceret talt sprog,
men stadig inden for kursistens nærmiljø med emner som indkøb, ferie, arbejde m.m. Små autentiske
videoklip med et hverdagsrelateret indhold kan inddrages med henblik på at forstå hovedindholdet af
talt fransk i en autentisk kontekst.
Kursisten skal kunne læse og forstå hovedindholdet i enkle tekster om nære og kendte emner. På niveau G skal
der arbejdes med forskellige typer tekster om nære og kendte emne r. Der arbejdes med skønlitterære tekster
om kendte emner, der er skrevet til undervisningsbrug; lettere autentiske digte og sange, samt letti lgængelige audiovisuelle og internetbaserede materialer. Læsning af sagprosatekster af forskellige typer, såsom mindre brugstekster fra hverdagen, reklamer, skilte, annoncer, formularer, brugsanv isninger og køreplaner er med til at give et indblik i dele af fransk hverdag og kultur. Flere begyndersystemer i fransk inddrager små autentiske tekster, der allerede i begynderunder visningen giver kursisten et indblik i elementer fra fransk hverdag og kultur.
Kursisten skal kunne samtale og fortælle om enkle hverdagssituationer inden for nære og kendte emner. Dvs. at
kursisten skal kunne indgå i en samtale, der lægger op til en meningsudveksling af informationer om
enkle hverdagsforhold, men kursisten vil ikke have tilstrækkelig sproglig kompetence i at kunne u ddybe og nuancere samtale på dette niveau. I en kommunikationssituation har kursisten brug for fo rskellige kommunikationsstrategier for at opretholde en samtale, og til dette formål har kursisten br ug
for småord og vendinger, som tjener det formål at opretholde samtalen, og som desuden er med til at
give sproget det typisk franske præg.
Kursisten skal kunne præsentere et forberedt emne og perspektivere til andre nære og kendte emner. Da der på
niveau G afholdes en mundtlig prøve skal kursisten arbejde med formidling af et mundtligt bu dskab og
trænes i at have ordet i længere tid ad gangen, såvel som træning i perspektivering af dele af relevante
stofområder.
Kursisten skal kunne udtrykke sig skriftligt i enkle, forståelige og sammenhængende sætninger . Fri skriftlig udtryksfærdighed kan tage udgangspunkt i præsentation af mønstereksempler, hvor kursisten kan beny tte ord, udtryk og strukturer fra en eksisterende tekst. Kursisten bliver derved bevids t om sprogets
struktur og opbygning, en viden og bevidsthed som kursisten senere i forløbet kan arbejde vid ere
med i egen skriftlig fremstilling. For eksempel kunne skrive små beskeder, sms’er og små korte breve.
I arbejdet med at skrive små korte tekster er det vigtigt, at kursisten lærer at skrive en tekst, der pa sser til situationen, dvs. at teksten har en klar kommunikativ funktion.
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Sprog og sprogbrug
På niveau G udvides arbejdet med ordforrådet, hvor dette efterhånden skal dække et større og o gså
mere nuanceret emneområde, men stadig inden for nære og kendte emner.
Da timetallet på dette niveau er størst af de fem niveauer, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage
træningsopgaver af forskellig art, herunder computerbaserede sprogtræningsprogrammer i indlæring
af nye ord og udtryk. Ligeså inddrages et mere struktureret arbejde med brug af ordbøger og grammatiske
oversigter, herunder anvendelse af stave- og grammatikkontrol på computeren.
Arbejdet med udtale og intonation er stadig en væsentlig del a f undervisningen på dette niveau. For
eksempel er det en god idé at inddrage fællessange i træningen af udtale. Musikcd’er og m usikvideoer
præsenteres regelmæssigt i undervisningen, så kursisten efterhånden lærer sangene og kan synge med
på dem, efterhånden som vedkommende føler større tryghed og fortrolighed. Ofte er det nemt at
finde teksterne på internettet, hvis ikke de følger med cd’en på tryk.
På internettet er det muligt at finde steder med lyd + tekst, som kan hjælpe til at træne udtalen. Når
kursisten arbejder med en internetside, trænes automatisk læseforståelse og lytteforståelse, da det er
det første nødvendige skridt for at sikre, at kursisten har nogenlunde styr på tekstens betydning. N æste skridt kunne så være, at kursisten får til opgave at koncentrere sig mere specifikt om andre træningsopgaver, herunder udtale.
Der findes adskillige websteder med simple dialoger, enkeltords udtale og lektioner fra franskunde rvisningsprogrammer som for eksempel
http://www.bbc.co.uk
http://www.w3.u-grenoble3.fr
http://www.clicnet.swarthmore.edu
Sprogtilegnelse
Kursisten skal kunne bruge en begyndende forståelse for egen evne til at tilegne sig fransk. I undervisningen er
der fokus på kommunikation, det vil sige udveksling af informationer, tanker og holdninger. I denne
sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt at lære at bruge nogle kommunikationsstrategier i forbi ndelse med tilegnelsen af det fremmede sprog. Især arbejdet med lytte- og samtalestrategier er væsentligt i den mundtlige kommunikation, hvor kursisten skal trænes i kun at lytte efter centrale ord og
vendinger, som han kan uddrage meningen af. I arbejdet med kommunikationsstrategier er det vigtigt
at få kursisten til at fokusere på, hvilke kommunikationsstrategier, der er specielt egnet for den e nkelte i tilegnelsen af det franske sprog.

Da der er krav om, at kursisten producerer et forlæg i form af en billedcollage til den mundtlige prøve, inddrages arbejdet med produktion og præsentation af et forlæg, hvor kursisten trænes i at bruge fo rskellige hjælpemidler i fremlæggelsen og formidlingen af det mundtlige budskab, gerne med et inno-

fransk

11

vativt aspekt, som det er formuleret i et af de faglige mål, at kursisten skal kunne anvende et praktiskmusisk udtryk i forbindelse med en præsentation”.
Kultur- og samfundsforhold
Det begyndende arbejde på basis med en bevidstgørelse af forskelle og ligheder mellem danske og
franske forhold fortsætter på niveau G, hvor følgende emneområder inddrages i undervisningen: k ulinariske traditioner, festdage, institutioner og særlige lokaliteter samt daglige rutiner såsom indkøb,
gøremål i hjemmet, transport, rejser, ferieophold, café - og restaurantbesøg m.m.
2.1.3

Niveau F

Kursisten skal kunne
Kommunikative færdigheder
a) forstå hovedindholdet af enkelt talt fransk om kendte emner
b) læse og forstå hovedindholdet i forskellige enkle teksttyper om kendte emner
c) forstå hovedindholdet af udvalgte lyd- og billedmedier om kendte emner
d) samtale i et enkelt sprog om kendte emner
e) referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
f) præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog inden for et kendt emne
g) udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og nogenlunde sammenhængende sprog
om et kendt emne
Sprog og sprogbrug
h) udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation
i) anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
j) anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
k) anvende viden om sprogets opbygning
l) skrive enkelt og nogenlunde sammenhængende om et kendt emne
Sprogtilegnelse
m) være bevidst om ligheder mellem fransk og andre sprog
n) anvende læse- og kommunikationsstrategier
o) anvende ordbøger og grammatiske oversigter
p) anvende it til informationssøgning, sprogindlæring og kommunikation
q) kende til egne sproglige styrker og aktivt inddrage dem i læring
r) anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en præsentation
Kultur- og samfundsforhold
s) anvende viden om kultur- og levevilkår i Frankrig og fransksprogede lande inden for
udvalgte kendte emner
t) se forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for kendte emner
u) anvende sproget som kommunikationsmiddel med fransktalende.
Kommunikative færdigheder
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På dette niveau inddrages arbejdet med den skriftlige dimension i et større omfang end på de tidlig ere niveauer. der arbejdes med mindre skriftlige arbejder, hvor den skriftlige fremstilling stø tter og supplerer det
mundtlige udtryk. Kursisten skal kunne skrive enkelt og nogenlunde sammenhængende om et kendt emne. I arbejdet med skriveprocessen på dette niveau er det vigtigt at gøre kursisten opmærksom på , at for
mange ordbogsopslag og brug af komplekse konstruktioner b ør undgås, men derimod opfordres kursisten til at benytte korte sætninger og et kendt ordforråd. Opgaverne kan være skrivning af postkort,
små slogans, notitser, resuméer og personlige ytringer, der efterhånden øges i sværhedsgrad og sel vstændighed. Der stilles samtidig krav om brug af enkel sætningsopbygning, herunder grundlæggende fransk
grammatik og ortografi. Dvs. kongruens mellem subjekt og verballed, de mest anvendte konjunktioner
og præpositioner for at få et mere varieret skriftsprog.
De øvrige færdigheder: lytte, tale og læse indtager stadig en central plads på dette niveau, hvor kurs isten skal kunne forstå hovedindholdet af enkelt talt fransk, skal kunne læse og forstå hovedindholdet i forskellige
enkle teksttyper, skal kunne samtale og referere i et enkelt sprog. Men i modsætning til niveau G er der nu
tale om at kunne anvende færdighederne i kommunikation om kendte emner, dvs. nære samfunds- og
kulturrelaterede emner.
Sprog og sprogbrug
Det er stadig en vigtig del af undervisningen at arbejde m ed kursistens udtale. Det kan være fristende
at ofre mindre tid på perfektioneringen af kursistens udtale på et niveau, hvor andre discipliner i f aget stiller store krav. Men en forudsætning for en vellykket mundtlig kommunikation stiller særlige
krav til kursistens kompetencer i korrekt udtale. Derfor anbefales det, at inddrage regelmæssige tr æningssituationer med fokus på dette aspekt i tilegnelsen af det franske sprog.
Sprogtilegnelse
Kursisten skal kunne kende til egne sproglige styrker og aktivt inddrage dem i læring. Arbejdet med egne læringsstrategier udbygges fra det forrige niveau G, på sådan en måde at kursisten ved hjælp af den
løbende evaluering gradvis bliver bevidst om egne sproglige styrker.
Kultur og samfundsforhold
Kursisten skal kunne anvende viden om kultur- og levevilkår i Frankrig og fransksprogede lande inden for u dvalgte kendte emner. Her kan der arbejdes med grundlæggende forhold vedrørende den fransksprogede
verden, herunder sprogforhold, trosmæssige tilhørsforhold, familiemæssige og kulturelt betingende
traditioner, opdragelse, skole og uddannelse; særlige franske forhold, for eksempel unges dagligdag i
storbyerne Paris, Marseille og Lyon, forskellige subkulturer, seværdigheder, historie og særlige trad itioner.
Valg af udvalgte kendte emner kan være afhængig af den enkelte kursists interesse og motivation og sa mtidig være medvirkende til at drage sammenligninger mellem egen kultur og den fransksprogede kultur.
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Niveau E

Kursisten skal kunne
Kommunikative færdigheder
a) forstå enkelt talt fransk om kendte emner
b) læse og forstå forskellige typer tekster om kendte emner
c) forstå relevante lyd- og billedmedier om kendte emner
d) samtale i et enkelt sprog om kendte emner
e) referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
f) formulere egne synspunkter og argumenter
g) præsentere et forberedt emne
h) udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og nogenlunde sammenhængende sprog om et kendt emne
Sprog og sprogbrug
i) udtrykke sig med en udtale og en intonation, der gør sproget klart og forståeligt
j) anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
k) anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
l) anvende viden om sprogets opbygning
m) anvende et forståeligt fransk
n) skrive om et kendt emne i et enkelt, forståeligt og nogenlunde sammenhængende form
Sprogtilegnelse
o) anvende viden om lytte-, læse- og kommunikative strategier
p) anvende viden om skriveprocessens faser
q) anvende it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning, kommunikation og tekstproduktion
r) anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt
s) kende til egne sproglige styrker og aktivt inddrage dem i læring
t) anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en præsentation
Kultur- og samfundsforhold
u) anvende viden om kultur- og samfundsforhold i Frankrig og fransksprogede lande inden for kendte emner
v) se forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for kendte emner
w) anvende sproget som kommunikationsmiddel med fransktalende.
Kommunikative færdigheder
På dette niveau skal kursisten forstå enkelt talt fransk om kendte emner og læse og forstå forskellige typer tekster om kendte emner. Her stilles der højere krav til forståelse af indhold end på det tidligere n iveau F,
idet kursisten ikke kun skal kunne forstå hovedindholdet, men i højere grad skal kunne forstå talte og
læste tekster i sammenhæng, når det handler om kendte emner, som kursisten kan re latere til. Læsning af korte skønlitterære og saglitterære tekster inddrages på dette niveau samt sange, digte og r imeligt enkle audiovisuelle og internetbaserede materialer.
Med hensyn til samtalefærdighed skal kursisten kunne samtale i et enkelt sprog og formulere egne synspunkter, hvilket vil sige, at kursisten skal arbejde med mere komplicerede og selvstændige talehan dlinger
såsom at argumentere og give udtryk for egne følelser og holdninger, men stadig i relation til kendte
emner. Det forventes, at kursisten uforberedt kan indgå i en samtale om emner af personlig interesse
eller generelle hverdagsemner, men stadig på et niveau, h vor kursisten udtrykker sig i korte hovedsætninger, men anvender samtaleregulerende gambitter for at opretholde samtalen.
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I arbejdet med skriftlighed skal kursisten kunne udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og nogenlunde
sammenhængende sprog om et kendt emne. Det vil sige, at kursisten skal have fokus på kohærens, hvor der i
det skriftlige produkt skal være en sammenhæng mellem indledning og afslutning. Bruger kursisten
for eksempel hensigtsmæssigt konjunktioner, adverbialer og tempus rigtigt for at få teksten til at
hænge sammen? Men stadig er det vigtigt, at gøre kursisten opmær ksom på det hensigtsmæssige i at
skrive i små korte sætninger med et kendt ordforråd og noge nlunde enkelt sprog.
Sprog og sprogbrug
Arbejdet med udtale og intonation fastholdes også på dette niveau. Især arbejdet med intonat ion, der er
en kompliceret proces, bør inddrages løbende i de mundtlige discipliner. Kursisten skal udvide sine
kompetencer i udtale, hvor det ikke kun drejer sig om artikulation af de enkelte lyde, men også den
faldende og stigende tonegang, der er karakteristisk for det franske talesprog.
Sprogtilegnelse
Kursisten skal bl.a. anvende viden om skriveprocessens faser. Dvs. et fagligt mål, der lægger op til en mere
struktureret måde at arbejde med skriftlighed på med det formål at kvalificere kursisten til den ce ntralt stillede skriftlige prøve på niveau D. Kursisten kan for eksempel gøres bevidst om fælles og ikke
fælles træk ved skriveprocessen på modersmål og fremmedsprog. For eksempel er der tale om de
samme delprocesser (planlægning, tekstproduktion, bearbejdning), hvor den gode skribent planlægger
mere end den mindre gode og den gode skribent planlægger mere på det globale plan (formål, tekst,
sprogbrug), hvorimod den mindre gode skribent næsten udelukkende skriver på lokalt plan (sætning,
ord, retskrivning). Af ikke fælles træk, har kursisten mere brug for at vende tilbage til tidligere faser i
skriveprocessen flere gange bl.a. for at kontrollere retskrivning, grammatik m.m.
Kultur- og samfundsforhold
Kursisten skal kunne anvende viden om kultur- og samfundsforhold i Frankrig og fransksprogede lande inden for
kendte emner og se forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for kendte emner. Emner af mere
særlig, men dog stadig almen karakter som særlige samfundsmæssige problemstillinger i frankofone
lande, modsætningsforhold mellem forskellige samfund sgrupper i storbyerne, kriminalitet m.m. kan
inddrages og sættes ind i et sammenligningsperspektiv med kursistens egen viden og erfaringer.

2.1.5
Niveau D
Kursisten skal kunne
Kommunikative færdigheder
a) forstå enkelt talt fransk om udvalgte almene emner
b) læse og forstå forskellige typer tekster inden for udvalgte almene emner
c) forstå indholdet af lyd- og billedmedier inden for udvalgte almene emner
d) indgå aktivt i en samtale inden for udvalgte almene emner
e) fremlægge og redegøre for et forberedt emne
f) perspektivere til andre kendte emner
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g) kommentere og uddybe egne synspunkter og holdninger
h) udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog om udvalgte almene emner afpasset læser og formål
Sprog og sprogbrug
i) udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt
j) udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog inden for udvalgte almene emner
k) anvende ofte forekommende faste udtryk og idiomatiske vendinger
l) anvende de grundlæggende principper vedrørende sprogets opbygning
m) skrive i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog om almene emner afpasset læser og formål
Sprogtilegnelse
n) anvende viden om lytte-, læse- og kommunikative strategier
o) vælge relevante skrivestrategier
p) anvende ordbøger, grammatiske oversigter samt stave- og grammatikkontrol
q) anvende it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning, kommunikation og tekstproduktion
r) kende til egne sproglige styrker og aktivt inddrage dem i læring
s) kende til læringsstrategier for at vide, hvordan man bedst tilegner sig det franske sprog på en hensigtsmæssig måde
t) anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en præsentation
Kultur- og samfundsforhold
u) anvende viden om kultur- og samfundsforhold i Frankrig og fransksprogede lande inden for udvalgte almene emner
v) se forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur inden for udvalgte almene emner
w) anvende sproget som kommunikationsmiddel med fransktalende.
Kommunikative færdigheder
På dette niveau skal kursisten arbejde med alle fire færdigheder: lytte, tale, læse og skrive med he nblik på den afsluttende mundtlige og skriftlige prøve. Der stilles krav om at indgå aktivt i en samtale,
fremlægge og redegøre for et forberedt emne, perspektivere til andre kendte emner, kommentere og uddybe egen synspunkter og holdninger og udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhæ ngende sprog. Faglige mål,
der udtrykker kompetencer, hvor kursisten skal vise initiativ og selvstændighed i en mundtlig og
skriftlig kommunikationssituation og samtidig uddybe og gøre rede for egne meninger. I arbejdet
med mundtlige præsentationer af et bestemt emne, hvor kursisten skal have ordet i længere tid, gøres
kursisten opmærksom på forskellige fremlæggelsesgloser, der kan være nyttige i en kort og forståelig
redegørelse. I forbindelse med træning af mundtlig fremlæggelse gøres kursisten yderligere opmærksom på anvendeligheden af stikord, kort disposition, overhead og Power Point som nyttige hjælpemidler. Aktiviteter af denne art er medvirkende til, at kursisten føler en stigende tryghed og får øve lse i disciplinen redegørelse, der leder frem til kravene i den mundtlige prøve.
Både i de mundtlige discipliner og den skriftlige disciplin skal der arbejdes med udvalgte almene emner,
dvs. både personrelaterede emner og nære samfunds - og kulturrelaterede emner”, som kursisten har
viden og erfaringer med.
Sprog og sprogbrug
Arbejdet med fransk udtale og intonation fortsættes og udbygges.
Der stilles forskellige sproglige krav til tale- og skriftsprog. I skriftsproget kræves en højere grad af
sproglig præcision, da man ikke undervejs kan korrigere sin sprogbrug ud fra modtagerens r eaktion,
og man har ikke mulighed for at anvende kropssprog til at gøre sig forståelig. For at opnå en let og
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flydende tale er det vigtigt at kunne bruge nogle af de såkaldte gambitter, der er småord og vendi nger, som er med til at give sproget det typisk franske præg.
Sprogtilegnelse
Da der er en centralt stillet skriftlig prøve på dette niveau udbygges faserne i skriveprocessen, hvor
fokus lægges på emner afpasset læser og formål. For eksempel kan man arbejde med forskellige spørgsmål
til planlægningsfasen:
Hvad vil du gerne fortælle?
Skal det fortælles i en bestemt rækkefølge?
Hvis ja, hvilken?
Hvorfor vil du gerne fortælle netop det?
Til hvem vil du fortælle det?
For at kunne udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog stilles der krav om centrale
syntaktiske strukturer, herunder grammatik og ortografi . Den grammatik, der inddrages, skal være nødvendig for den konkrete anvendelse af sproget, og der inddrages kun de grundlæggende principper i ndenfor såvel morfologi som syntaks. Det er således hensigtsmæssigt med en funktionel tilgang, hvor
arbejdet med grammatikken hele tiden tænkes ind i en anvendelsesorienteret og kommunikativ sa mmenhæng.
For at kunne anvende en grammatisk oversigt er en vis grundlæggende grammatisk viden nødve ndig. Med grundlæggende grammatik forstås:
Kongruens
Verbernes former, herunder de hyppigst brugte uregelmæssige verber og refleksive verber
Ordstilling
Ejefald
Adjektivernes bøjning
Personlige, possessive og relative pronominer
De mest anvendte konjunktioner og præpositioner
Personlige bundne og ubundne pronominer
De almindelige nægtelsers brug og placering
Obligatoriske bisætningsindledere, som kan undværes på dansk (qui, que)
Almindelige sammentrækningsregler

Kultur og samfundsforhold
Der kan arbejdes med karakteristiske sider af kulturen og samfundsforhold i Frankrig og i den
fransktalende verden, herunder almene geografiske og historiske forhold, kunst, litteratur og m usik,
humor og underholdning, sport og fritidsaktiviteter, religion, højtider og tradi tioner, det interkulturelle samfund etc.
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2.2. Kernestof
Basis
Kernestoffet er:
a) Transparente ord i arbejdet med ligheder i fransk og andre sprog, som kursisten ke nder
b) Grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation
c) Kendskab til ordklasser, der er relevante for en enkel sætningsopbygning
d) Enkel sætningsopbygning, herunder elementer fra grundlæggende grammatik
e) Grundlæggende ordforråd inden for udvalgte emner
f) Korte enkle tekster om nære og genkendelige emner
g) Enkle kommunikationsstrategier
h) Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte genkendelige emner
Niveau G
Kernestoffet er:
a) Lytte og samtalestrategier
b) Grundlæggende ordforråd
c) Udtale og intonation
d) Enkel sætningsopbygning, herunder grundlæggende frans k grammatik og ortografi
e) Viden om ligheder mellem fransk og andre sprog, som kursisten kender
f) Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for nære og kendte emner
g) Forskellige typer tekster om nære og kendte emner
Niveau F
Kernestoffet er:
a) Lytte- og samtalestrategier
b) Centralt ordforråd
c) Udtale og intonation
d) Enkel sætningsopbygning, herunder grundlæggende fransk grammatik og ortografi
e) Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for kendte emner
f) forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
Niveau E
Kernestoffet er:
a) Kommunikationsstrategier
b) Udtale og intonation
c) Centralt ordforråd
d) Centrale syntaktiske strukturer, herunder grammatik og ortografi
e) Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for kendte emner
f) Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
Niveau D
Kernestoffet er:
a) Kommunikationsstrategier
b) Udtale og intonation
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c) Centrale syntaktiske strukturer, herunder grammatik og orto grafi
d) Centralt ordforråd
e) Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
f) Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner.

En del af kernestoffet er arbejdet med sprogets form: grundlægge nde ordforråd, grammatik og sprogtilegnelse. Grundlæggende ordforråd dækker dels dagligsprogets mest almindelige gloser og dels det
ordforråd, der er nødvendigt for at kunne tale og skrive om teksterne/emnerne. Arbejdet med gra mmatikken skal hele tiden tænkes ind i en anvendelsesorienteret og kommunikativ sammenhæng, hvor
vægten lægges på brugen af sproget, således at sprogets opbygning inddrages som et middel til at
fremme kommunikative kompetencer og ikke bliver et mål i sig selv. Gennem hele forløbet er det
vigtigt, at kursisterne trænes i udtale og intonation. Udtaletræning indgår naturligt i flere af fagets
discipliner, først og fremmest i oplæsning og samtale, men også i øvelser, der sigter på indlæring af
grammatik.
I tilegnelsen af det franske sprog inddrages den kulturelle dimension, der har tre aspekter: viden,
følelser og adfærd. I førstnævnte betegnelse handler det primært om at give kursisterne viden, indblik
i centrale sider af franske samfundsforhold inden for kendte emner. Følelser er en saml ebetegnelse
for følelser og holdninger over for mennesker og forhold i Frankrig og fransktalende lande samt i
kursistens eget oprindelsesland. Arbejdet med holdninger m.m. kan behandle tværgående emner, der
har forskelligt udtryk i forskellige lande, for eksempel menneskerettigheder og miljøspørgsmål samt
bæredygtig udvikling. Adfærd omfatter kendskabet til ku lturelle regler og konventioner: omgangsformer i den daglige kommunikation, måder at klæde sig på, spise, forhold mellem kønnene etc. Man
kan tænke sig et spektrum gående fra ren ”takt og tone” til mere indsigtsfuld kompetence til at indgå
i mange forskellige sammenhænge.
2.2.1

Syntaktiske strukturer

Den grammatik, der inddrages, er nødvendig for den konkrete anvendelse af sproget, og der inddr ages kun de grundlæggende principper indenfor såvel morfologi som syntaks. Det er således hensigt smæssigt med en funktionel grammatisk tilgang, hvor arbejdet med grammatikken hele tiden tænkes
ind i en anvendelsesorienteret og kommunikativ sammenhæng.
For at kunne anvende en grammatisk oversigt er en vis grundlæggende grammatisk viden nødve ndig.
Med grundlæggende grammatik forstås:
Kongruens
Verbernes former, herunder de hyppigst brugte uregelmæssige verber og refleksive verber
Ordstilling
Ejefald
Adjektivernes bøjning
Personlige, possessive og relative pronominer
De mest anvendte konjunktioner og præpositioner
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Personlige bundne og ubundne pronominer
De almindelige nægtelsers brug og placering
Obligatoriske bisætningsindledere, som kan undværes på dansk (qui, que)
Almindelige sammentrækningsregler
At opnå et brugbart sprog kræver et grundlæggende kendskab til, hvordan man konstruerer sæ tninger
på fransk. I arbejdet med sætningsopbygning kan det være en fordel at fokusere på de fo rskelle, der
er mellem dansk og fransk. På basis er målet en ganske enkel sætningsopbygning, og herefter arbejdes
der videre hen mod udviklingen af et sprog, der gør det muligt at udtrykke sig mere nuanceret og
præcist. Der arbejdes på de højere niveauer med forskellige typer enkle bisætninger og med de konjunktioner og småord, konnektorer, som viser den logiske sammenhæng me llem sætningerne. For
eksempel: ”mais”, ”parce que”, ”quand”, etc.
2.2.2

Tekster

En vigtig ressource i arbejdet med det faglige indhold er de inddragede og anvendte frans ksprogede
tekster og materialer. Med tekster og materialer tænkes der her dels på egentlige skønlitterære og
saglitterære tekster, dvs. fiktive og nonfiktive tekster, og dels på de øvrige audiovisuelle medier, bi lleder, collager, tegneserier og internetbaserede materialer etc., som almindeligvis vil indgå i sprogu ndervisningen.
Med hensyn til de skønlitterære tekster, vil der typisk være tale om genrer som kortprosa, nove ller,
fortællinger, digte og sangtekster, hvor det i de saglitterære tekster vil dreje sig om formidling af realia og mangeartet information om de behandlede emner. Inden for begge teksttyper vil der kunne
forekomme såvel autentiske som bearbejdede, og såvel glosserede som ikke -glosserede tekster.
I tilrettelæggelsen af de enkelte undervisningsforløb vil det generelt være af central betydning, at te kster og materialer udvælges med en niveaumæssigt tilpasset progression for øje, sprogligt, grammatisk
såvel som indholdsmæssigt, så at kursisterne løbende kan beskæftige sig med franske tekster og materialer af stadig stigende sværhedsgrad.
I overensstemmelse hermed vil eksempelvis fransksprogede tekster, der på almindelig vis inddr ages i
sprogundervisningen, generelt udvise en tydelig niveaumæssig progression, der strækker sig fra de
helt korte og enkle tekster, skrevet og redigeret til undervisningsbrug med udstrakt anve ndelse af
dialogstof, over længere letlæselige tekster inden for skønlitterære og saglitterære genrer, ligeledes
forfattet med henblik på sprogundervisning, og frem til egentlige a utentiske, men hyppigt bearbejdede og glosserede tekster, beregnet på et mere fremskredent færdighedsniveau.
2.2.3

Kultur- og samfundsforhold

En væsentlig dimension i fremmedsprogsundervisningen er det forhold, at beskæftigelsen med et
andet sprog end modersmålet naturligt fører til en berøring med sider af de kultur - og samfundsbetingede omstændigheder, der udgør dette sprogs oprindelseskilde og omverden. I lyset af en udvi kling, der går frem mod stadig større globalisering, og som viser bestræbelser på at udn ytte denne glo-
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baliserings positive sider, forekommer den kulturelt og samfundsmæssigt betonede dimension af
fremmedsprogsundervisningen måske vigtigere end nogensinde før.
Fremmedsprogsundervisningen kan således medvirke til at opbygge en værdifuld indsig t i særlige
karaktertræk ved den omverden, som bliver stadig mere nærværende og samtidig bidrage til at afklare
forskelle og ligheder mellem forhold i den hjemlige verden og forhold i omverdenen.
I franskundervisningen inden for almen voksenuddannelse sigt es der mod, at kursisterne i voksende
omfang opnår grundlæggende viden om kulturelt og samfund smæssigt betingede levevilkår i Frankrig
og i fransktalende lande. Der sigtes også mod en bevidstgørelse af forskelle og ligheder mellem da nske og franske forhold, og mod at kursisterne kan anvende det franske sprog i det kommunikative
møde med fransktalende. I den henseende er det tillige et mål, at kursisterne i stigende grad inden for
almene emner kan inddrage og drage nytte af en stadig større kulturel, interku lturel og samfundsmæssig viden i deres kommunikation på fransk.
Et element i denne indsigtsbaserede kommunikation, som ikke bør overses, er dens æstetiske dime nsion. Denne dimension, der har med de særlige kunstneriske oplevelseskvaliteter i sproget at gør e,
med dets mangfoldige, formfuldendte fremtrædelsesformer, og dermed med det enkelte sprogs helt
unikke design, er til stede overalt, hvor sproget anvendes. Den er således ikke kun mærkbar i litter atur og andre kunstneriske mediers udtryk, men findes også i dagligdagens almene kommunikationsformer som breve, feriekort, lykønskninger, dagbogsoptegnelser, taler og ko ntrakter og så videre.
Emner med tilknytning til franske kultur- og samfundsforhold vil hyppigt optræde i de undervi sningsmaterialer, som typisk anvendes i franskundervisningen. I forhold til en fortsat voksende spro glig kompetence hos kursisterne vil disse emner typisk foldes ud i materialerne, så de i st igende grad
omfatter stadig mere komplekse forhold, og de vil med en sådan løbende udvidelse også afspejle den
læringsmæssige progression, som må finde sted i forløbet gennem de fem n iveauer fra basis til niveau
D. På basis drejer det sig om franske kultur- og samfundsforhold inden for emner, som man kan b etegne som nære og kendte, og på niveauerne G og F er det stadig det kendte, hvorimod der på n iveauerne E og D vil være rum for udvalgte emner af mere særlig, men dog stadig almen karakter.
2.3

Supplerende stof

Det vil ikke være muligt at opfylde de faglige mål på grundlag af kernestoffet alene. Det supplerende stof uddyber
kursistens sproglige viden og bevidsthed samt perspektiverer kernestoffets temaer til en bredere forståelse af fransk
kultur. Det supplerende stof består af tekster og andre udtryksformer, som omhandler fransksprogede lande .
Ud over kernestoffet skal der inddrages supplerende stof, som kan vælges frit, når blot det er med til
at opfylde de faglige mål. Det kan for eksempel være:





Tekster fra andre fransktalende lande
Dansksproget materiale til belysning af kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold
Hovedtræk i Frankrigs og fransktalende landes historie
Særlige sproglige forhold: stil, non-verbal kommunikation.
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3. Tilrettelæggelse
3.1 Målgrupper
Målgruppen i franskundervisningen på avu vil være en sammensat gruppe af unge voksne kursister,
der har en række elementer af kompetencer med sig fra fremmedsprogsundervisningen i fo lkeskolen,
og de mere modne voksne, der ønsker at lære et nyt sprog med henblik på uddannelse og jobskifte
m.v. De unge kursisters erfaringer med at lære et f remmedsprog ligger ikke så langt tilbage, og det er
vigtigt, at de kan høste anerkendelse for de kompetencer, de har med sig fra fo lkeskolen samtidig
med, at man som lærer gør dem opmærksom på de nye krav, der stilles i undervisningen i det pågæ ldende fremmedsprog.
De mere modne kursister møder op med forskellige forudsætninger for at lære et fremmedsprog, og
målene kan have meget forskellig karakter. For eksempel at kunne anvende sproget i en arbejdsmæ ssig sammenhæng, om at kunne klare sig som turist i an dre lande eller om at kunne kommunikere med
en fremmedsproget svigerdatter eller svigersøn.
Meget ofte vil det være således, at de modne voksne kursister har et tydeligt og klart mål med fre mmedsproget, dvs. det skal bruges til et bestemt formål. Dette få r betydning for sprogtilegnelsesprocessen, hvor det ikke kun er tilegnelsen af sproget, der er væsentligt, men i lige så høj grad de enkelte
aktiviteter i tilegnelsesprocessen, der skal forekomme relevante og give mening. Det vil sige, at det
nye skal kunne passes ind i den forståelse, den voksne har af sig selv som person, og det skal kunne
forenes med den voksnes forståelse af omverdenen.
De yngre kursister erkender måske hurtigere, at de ’ikke er så kompetente’, da de stadig befinder sig i
en personlig udviklingsproces i modsætning til de ældre kursister, der på grund af deres forskellige
roller på arbejdsmarkedet og i hjemmet oplever sig selv som kompetente personer
3.1.1
Didaktiske principper
Der lægges vægt på, at arbejdet med fagets forskellige disciplin er opleves som en helhed med fokus på sproget i anve ndelse og kursistens egen sprogproduktion, hvorfor undervisningen i størst muligt omfang foregår på fransk. Den
skriftlige dimension indgår som støtte til fagets øvrige d iscipliner. Centralt i undervisningen står den enkelte kursists
faglige progression. Derfor er undervisningsdifferentiering uomgængelig i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervi sningen skal fremme kursistens kreativitet og evne til at tænke utraditionelt .
3.1.2

Læreplanens sprogsyn

Kommunikativ kompetence
Det sprogsyn, der ligger bag læreplanerne for fransk, er kommunikativt. Først og fremmest skal ku rsisterne kunne klare forskellige kommunikationssituationer – de skal kunne lytte, tale, læse og skrive
på fransk på forskellige beherskelsesniveauer. For at kunne opnå de tilhørende kommunikative ko mpetencer skal kursisterne have viden og bevidsthed om sprogets opbygning med det resultat, at de på
det afsluttende niveau D kan anvende
et enkelt, forståeligt og sammenhængende fransk
et centralt ordforråd og ofte forekommende faste udtryk og idiomatiske vendinger
grundlæggende principper vedrørende sprogets opbygning.
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For at nå disse mål er det ikke tilstrækkeligt for kursisterne at kunne beherske fonologien, ortograf ien, grammatikken og ordforrådet; den såkaldte lingvistiske kompetence, men det forudsætter en
pragmatisk kompetence, hvor det er nødvendigt at placere udsagn og tekster hensigtsmæssigt i fo rhold til situation og samtalepartner. Hertil kommer færdigheder i prosodien: betoning, inton ation,
rytme og pauser, der er nødvendige forudsætninger for en vellykket samtalesituation. Kurs isterne har
således brug for forskellige typer af sproglige kompetencer for at kunne fungere optimalt i fremme dsproglige sammenhænge.
3.1.3

Sprogtilegnelse

Når kursisterne skal lære et fremmedsprog, har de allerede et eller flere modersmål og måske ken dskab til andre sprog som udgangspunkt for indlæringen af det nye sprog. Der er her tale om en pr oces, hvor det nye sprog, fremmedsproget, tilføjes til det gamle, modersm ålet. Det vil sige, at kursisterne allerede har en række erfaringer med sprog, som de kan trække på i tilegnelsen af det nye
sprog. Desuden har de fleste voksne kursister færdigheder i at generalisere, systematisere og danne
regler, og endelig har de en stor viden om verden at bygge på.
Intersprog
Ved tilegnelsen af det nye sprog, fremmedsproget, opbygger kursisten gradvist et såkaldt i ntersprog,
der både er systematisk, dynamisk og i konstant forandring. Således revideres regler og udvides lan gsomt i takt med nye hypoteser om det nye sprog. Der er således tale om formodninger, løse antage lser og gæt, som ofte har deres egen logik. Ved at prøve sig frem vurderes det, om formodningerne
be- eller afkræftes.
Denne hypotesedannelse, hypoteseafprøvning og feedb ack er en grundlæggende proces i sprogtilegnelsen, hvor kursisternes engagement i denne proces er den vigtigste årsag til deres sproglige udvikling. Det er væsentligt at understrege, at det at lære et fremmedsprog er en lang proces, og at deres
fremmedsprog er et sprog, der er på vej. Der er tale om en gradvis fremadskridende proces, hvor den
enkelte kursist danner og afprøver hypoteser om sprogets funktion. Der er tale om et samspil mellem
kursistens hypotesedannelse, hypoteseafprøvning og lærerens opmærks omhed på kursistens sprog og
efterfølgende analyse med henblik på kursistens sproglige udvikling.
I intersproget vil der ofte forekomme træk, i de sproglige strukturer, der stammer fra kursisternes
modersmål især i begynderfasen, og her er det vigtigt, at man, som lærer, positivt er opmærksom på
den enkelte kursists intersprog og fokuserer på, hvor langt kursisten er kommet i sin tilegnelsespr oces af det nye sprog i stedet for at fokusere på sproglige fejl, som kun er en lille del af den samlede
sprogproduktion.
For eksempel vil det i begynderfasen være hensigtsmæssigt at acceptere meget enkle sætningsko nstruktioner med udeladelse af forskellige sætningskonstituenter som for eksempel ’moi maison’ = ’
j’habite dans une maison’.
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På næste stadium i den sproglige udvikling begynder der at komme variation i syntaksen og anvende lse af morfemer, og således udvikler kursisterne hen ad vejen et mere systematisk morfembrug for til
sidst at tilegne sig en mere kompleks sætningsopbygning.
I undervisningen kan man arbejde med disse forskellige udviklingsstadier, hvor man på basis fokus erer på at finde ord og udtryk, ved hjælp af hvilke kursisterne hurtigt og let bliver i stand til at klare
den allermest basale kommunikation. Det er en fase, der er kendetegnet ved maksimal udnyttelse af
et forenklingsprincip, hvor kursisterne forsøger at sammenknytte et eller flere sprogl ige/ikkesproglige indhold med ét nyt sprogligt udtryk. Ofte består udsagnene mest af indhold stunge ord, der
stilles op efter hinanden; en ophobning af ver ber og substantiver uden syntaks. Betydningen bæres
primært igennem ved hjælp af de indholdstunge ord, den sproglige og situationelle kontekst, kurs isternes pragmatiske viden og deres viden om sprog og verden i almindeli ghed.
Karakteristisk for denne fase er fraværet af bestemte kategorier som artikler, præpositioner, bø jningsmorfemer, hjælpeverber og konjunktioner.
Nogle kursister vil befinde sig på dette stadium meget længere end andre, der tidligt i tilegnelsespr ocessen vil begynde på en mere systematisk sprogopbygning ved at sætte ordene sammen på en mere
systematisk måde.
På de følgende niveauer G, F, E og D vil kursisterne i stigende takt tilegne sig mere abstrakte syst emer, og ikke længere stille ordene op efter hinanden, men knytte dem sammen ved hjælp af de forskellige ordklassers bøjningssystemer og rækkefølgeprincipper. På den måde opbygger ku rsisterne et
centralt og brugbart ordforråd bestående af en række bredt dækkende substantiver, adjektiver og ve rber og får således et begrænset antal udtryk for de forskellige sproghandlinger samt et begrænset a ntal adverbier og konjunktioner til at klare de mest basale tekstsammenbindinger. På denne måde kan
kursisterne med et forenklet sprog fortælle om sig selv, sin verden og ko mmunikere om almindelige
dagligdagsbegivenheder.
3.1.4

Lytteforståelse

Lytteforståelsen er central for at lære at kommunikere mundtligt. Derfor er det vigtigt, at kurs isterne
fra begyndelsen vænnes til at høre det talte sprog.
Læreren bør fra begyndelsen tilstræbe at tale fransk i vides t muligt omfang. Kursisterne lærer hurtigt
at forstå for eksempel instruktioner og ros/ris på fransk, hvis læreren gør udstrakt brug af transp arente ord og støtter det talte gennem notater på tavlen og tonefald, gestik og mimik. Man opnår he rved, at vænne kursisterne til at høre fransk, men endnu vigtigere at vænne dem til at gætte sig frem til
betydningen af det talte, selvom de måske kun har opfattet nogle få ord.
Herudover bør lyd-og billedmedier indgå som en naturlig del af undervisningen, hvor kursiste rne
stifter bekendtskab med forskellige former for autentisk talt fransk.
Visuel støtte er altid en fordel, når man lytter til en tekst. Brug af billedmedier har den store fo rdel,
at det visuelle indtryk støtter forståelsen, samtidig med at der automatisk finder en kulturformidling
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sted. Især i begyndelsen, bør man derfor vælge billedmedier, så kursisterne kan gætte ud fra billede rne og se personerne tale.
I arbejdet med lytteforståelsen i begynderundervisningen er det af stor betydning at oplyse kursiste rne om, at de i starten kun kan forventes at forstå delelementer og lære dem at acceptere, at der vil gå
lang tid, før de vil være i stand til at forstå normalt talt fransk. Desuden bør de fra starten opmuntres
til at gætte og se bort fra vendinger, de ikke umiddelbart forstår, men vænne sig til at acceptere, at
man ikke skal forstå hvert ord for at lytte med udbytte.
For at kunne lytte aktivt må kursisterne kende opgaven med øvelsen på forhånd. Kursisternes for forståelse af det, der skal ses eller høres, kan aktiveres og forberedes på forskellig vis: Man kan arbejde
med nyttigt ordforråd i relation til emnet, man kan læse en tekst eller se på billedmateriale, som i ntroducerer emnet.
For at fremme kursisternes lytteforståelse bør de trænes i at gøre brug af f orskellige lyttestrategier.
Ved at bevidstgøre kursisterne om, at lytning er en færdighed som kræver en aktiv indsats og unde rvise dem i lyttestrategier, bliver kursisterne mere bevidste og aktive i arbejdet med deres lytteforst åelse. Forskellige former for lyttestrategier:
Metakognitive strategier
Planlægning: Hvad skal der lyttes efter? Hvad kender man til emnet i forvejen? Er det en top
down lytning (der fokuseres på indholdet) eller en bottom up ? (fokus på ord og sætninger)
Monitoring: Styring og selvkontrol under gennemførelsen, hvordan passer indholdet med de
tanker, man gjorde sig før lytningen, hvad er vigtigt/ikke vigtigt?
Evaluering: Evaluere arbejdsformen efter opgaveløsningen.
Kognitive strategier
Problemløsningsstrategier for eksempel at gætte, forudsige, drage slutninger
Lave resumé, oversætte ord, gentage ord, tage noter
Søge forklaring eller uddybning ved at relatere til personlige erfaringer eller viden om ve rden.
Sociale/ affektive strategier
Stille opklarende spørgsmål
Samarbejde med andre
Være positivt indstillet over for opgaven.
Det er vigtigt, at de kommunikative færdigheder veksler mellem at fokusere på indhold og form , for
at der sker en sproglig udvikling således også med arbejdet med lytteforståelse. På grund af arbejd shukommelsens begrænsede processeringskapacitet kan man ikke fokusere på indhold og form samt idig. Kursisterne kan derfor ikke nå at fokusere på formuleringen, når de lytter efter indholdet. De r-
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for bør man arbejde med to forskellige typer lytteøvelser i undervisningen : Lytteøvelser med fokus på
indhold, hvor kursisterne skal koncentrere sig om at forstå indhold , og lytteøvelser med fokus på
form, hvor kursisterne skal koncentrere sig om den måde, sproget bliver formidlet på.
Men en forudsætning for, at kursisterne kan arbejde med lytteøvelser med fokus på form er, at de
tidligere har arbejdet med de samme lytteøvelser, hvor de først skulle koncentrere sig om indho ldet.
3.1.5

Samtalefærdighed

I samtalefærdighed ligger fokus på interaktionen mellem de samtalende, og sa mtalen er delvis uforudsigelig.Derfor må kursisterne i situationen klare sig med de sproglige ressourcer, som er til rådighed
her og nu. For at kunne kompensere for evt. manglende ordforråd er det derfor vigtigt at lære kurs isterne forskellige kommunikationsstrategier, for eksempel ved at ordet eller udtrykket forklares ved
hjælp af andre ord, udtrykket generaliseres, eller sætningen omformes.
Den samtalefærdighed, som en kursist skal have, består i at have lingvistisk kompetence, men også i
at kende til de konventioner, der gælder for samtalen på sproget, dvs. have pragmatisk kompetence.
Kursisten skal kende til konventionerne for, hvordan man indleder en samtale, hvo rdan man tager
ordet, beholder ordet, skifter emne samt afslutter. Det vil i den forbindelse væ re hensigtsmæssigt, at
kursisterne får opbygget et repertoire af samtaleregulerende gambitter.
Der hvor samtalen foregår mellem læreren og én kursist ad gangen, får kursisterne for lidt spro glig
træning. Derfor vil brug af par- og gruppearbejde være hensigtsmæssigt i udviklingen af kursisternes
samtalefærdighed.
Task- baserede aktiviteter, hvor kursisterne i par eller grupper arbejder med løsningen af forske llige
opgaver, er meget velegnet til at skabe kommunikativ interaktion. Kursisterne får mere taletid og
større mulighed for at træne deres samtalefærdighed og sprog, og derved større mulighed for at der
sker en automatisering af det indlærte. Kursisterne får lejlighed til at arbejde med et varieret sprog,
og de får lejlighed til både at få input og producer e output og dermed udvikle deres sprogtilegnelse
gennem afprøvning af hypoteser om, hvordan sproget er sat sammen.
Forskellige typer kommunikative tasks/ opgaver:
Pusleopgave: Deltagerne har hver deres del af den samlede information og er nødt til at udvek sle denne information for at løse opgaven
Informationskløft: Den ene kursist har al informationen - den anden skal bruge denne information for at løse opgaven
Problemløsning: Kursisterne har adgang til den samme information og skal i fællesskab fo rsøge
at løse et problem
Beslutningstagen: Kursisterne har samme eller forskellig information og skal forsøge at b eslutte
sig for noget
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Meningsudveksling: Kursisterne har adgang til samme information og skal diskutere deres hol dninger til et emne. Deres holdninger kan være deres egne eller holdninger som de er blevet
pålagt
Social interaktion: rollespil, improvisation, simulation, dramatisering.
I begyndelsen må samtaleøvelserne være enkle og primært have en reproducerende form, hvor man
især kan lægge vægt på at vænne kursisterne til at bruge det givne ordstof. På et lidt senere tidspunkt
i forløbet kan man så træne kommunikationssituationen ved at indøve bestemt ord og vendinger, der
er nødvendige for at kommunikere. Kursisterne kan i begyndelsen indøve de mest alm indelige talehandlinger, som for eksempel at hilse, præsentere sig, spørge og svare, fremsætte anmodninger og
forslag, acceptere og afslå, da sådanne talehandlinger er en forudsætning for at blive en god samtal epartner. Senere kan man arbejde med mere komplicerede og selvstændige talehandlinger såsom at
kommentere, argumentere og give udtryk for egne følelser og holdninger. Efterhånden som kurs isterne har tilegnet sig en række faste vendinger, udbygges pararbejdet med kommunikationsopgaver
og korte fremlæggelser.
I starten vil samtalen typisk bestå af mini-dialoger med udgangspunkt i konkrete og enkle kommun ikative situationer, eksempelvis samtaler med udgangspunkt i billeder og dagligdags emner, sådan som
de dukker op i begyndersystemer. Gradvist kan samtalerne udvides til at blive mere komplekse og
frie.
De lettere kommunikative øvelser som for eksempel informationskløftopgaver og rollespil egner sig
godt til begynderundervisningen. Rollespillene kan dreje sig om dagligdags situationer såsom at købe
ind, spørge om vej, bestille hotelværelse, gå på restaurant m.m. I arbejdet med de bundne rollespil vil
kursisterne komme ud for flere gentagelser af ord og sætninger end ved nogen anden aktivitet.
En vellykket kommunikation kræver kendskab til mange ord og viden om disse ord. Et godt ordforråd opbygges bedst i en sammenhæng, fordi ordene lagres og huskes, når de bliver aktiveret. For e ksempel er emneorienteret undervisning med til at opbygge et hensigtsmæssigt og aktivt or dforråd i en
veldefineret semantisk sammenhæng. Arbejde med ordforråd medfører, at kursisterne gør erfaringer
med, hvordan ordene får deres betydning i samspil med hinanden, og at over - og underbegreber,
synonymer og antonymer kendes. Det kræver stor variation i ordforrådsøvelserne, fordi ordene bedst
huskes, hvis de træffes i forskellige sammenhænge. Som eksempel på ordfo rrådsøvelser kan nævnes:
finde par/ umage par i en ordforrådsliste, krydsordsopgaver, multiple choice - opgaver, sorteringsog rangeringsopgaver, associationsøvelser, udfyldning søvelser og billedbeskrivelser.
3.1.6

Læseforståelse

Både for at styrke den sproglige indlæring med hensyn til ordforråd og syntaks og for at opbygge en
viden om det franske sprog og om fransk kultur i bred forstand er det vigtigt, at kursisterne bliver
gode læsere, og for at blive det må lysten til at læse være til stede. Tekstudvalget må derfor kunne
engagere kursisterne, og der bør derfor arbejdes med et bredt udvalg af teksttyper, både skønlitter atur og sagprosa.
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De skønlitterære tekster er vigtige, fordi de giver mulighed for oplevelse og fordybelse. Desuden kan
de give et indblik i kulturelle forhold. Undervisningen bør omfatte forskellige genrer, såsom noveller,
eventyr, korte romaner, digte og sange.
Sagprosateksterne bør også omfatte mange forskellige typer, såsom artikler fra aviser og magasiner,
og mindre brugstekster fra hverdagen for eksempel reklamer, skilte, formularer, brugsanvi sninger og
køreplaner. I begynderundervisningen tager tekstlæsning naturligt udgangspunkt i et begyndersystem.
Efter begynderfasen kan man så inddrage enkle bearbejdede og senere lette ub earbejdede tekster i
forbindelse med emnelæsning. Det er en fordel, at begynderteksterne har ma nge transparente ord,
som kursisterne kan genkende fra andre sprog. På den måde kan kursistern e få en oplevelse af, at de
allerede kan en del af målsproget.
Allerede fra starten bør kursisterne opmuntres til at anvende gættestrategier og viden om, at man
ikke behøver at forstå hvert ord for at forstå helheden i en tekst. Udvikling af læsefærdighed på et
fremmedsprog kræver et bevidst arbejde med læsestrategier. Dette arbejder omfatter tre faser: før,
under og efter.
Før læsning af teksten udtrykker kursisterne de forventninger, de har til teksten ud fra iagttagelser af
blandt andet overskrifter, illustrationer, opsætning og transparente ord. Læreren må desuden forud
for læsningen gøre opmærksom på, hvad formålet med tekstlæsningen er, så kursisterne kan indstille
deres læsning efter dette formål og dermed vælge den rette strategi.
Under læsningen vil de væsentligste strategier, som kursisterne får behov for at arbejde med være:
Skimming, hvor man hurtigt lader øjnene løbe ned over teksten for at danne sig et overblik
over, hvad den handler om, for eksempel når man løber en avisartikel hurtigt igennem
Scanning, hvor man leder efter specifikke oplysninger, for eksempel når man slår op i en kør eplan eller leder efter et ord i ordbogen
Ekstensiv læsning, hvor man læser med henblik på at forstå hovedindholdet i en tekst uden v æsentlig brug af ordbog
Intensiv læsning, hvor der lægges vægt på detailforståelse af en tekst med ordbogsopslag og n oter til centrale punkter og vigtige detaljer.
En yderligere vigtig strategi er at opmuntre kursisterne til at gætte ord før opslag i ordbog. Kurs isterne bør i den forbindelse trænes i at anvende både kontekstuelle nøgler: den omgivende tekst og
viden om verden, og sproglige nøgler: ord, ordstammer, morfologi til forståelse af teksten.
Efter læsningen vil der for det første være den umiddelbare bearbejdning af indholdet for at sikre
forståelsen, hvor kursisterne arbejder med de spørgsmål, der dækker tekstens skelet: hvem, hvo rnår,
hvad, hvordan, hvor og hvorfor. Teksten kan også genfortælles. Som yderligere øvelse kan man for
eksempel slette tekstens slutning og bede kursisterne forestille sig slutningen, før den udleveres. Man
kan også klippe teksten i stykker og lade kursisterne i grupper tale sig frem til den rette samme nhæng. Efterbearbejdelsen af teksten vil ofte rumme det element, at kursisterne sa mmenholder deres
forhåndsforventninger med det, de faktisk har fået ud af teksten.
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Mundtlig redegørelse

For at vænne kursisterne til at have ordet i længere tid ad gangen og træne dem i at bruge forske llige
hjælpemidler (f.eks. PowerPoint), når de skal fremlægge og formidl e et mundtligt budskab, er det
vigtigt at vænne kursisterne til og træne dem i at holde små korte oplæg for hinanden. Dette bør
praktiseres fra begyndelsen af forløbet på det første niveau og gradvist udbygges mht. krav i takt med
niveauernes faglige progression (fra basis til D).
Arbejdet med ordforråd skal her fokusere på og koncentrere sig om tekster eller tematik behandlet i
undervisningen. Desuden skal kursisterne arbejde med faste udtryk og markører, der kan skabe sa mmenhæng i fremstillingen. En øvelse der kan laves tidligt i forløbet på basis og senere udvi kles på de
andre niveauer er f.eks. en præsentation af et billede eller et kort resumé af en kendt tekst. Kursiste rne skal gøres opmærksomme på, at de skal benytte en enkel og klar redegørelse med b rug af stikord.
De skal desuden vide, at de hovedsagligt skal benytte ord de kender fra te kster og temaer behandlet i
undervisningen, og som de er trygge ved, så de kan tale frit ud fra stikord og uden brug af man uskript. Det betyder, at de andre kursister kan forstå fremlæggelsen, eventuelt med hjælp fra stikord på
tavle, overhead eller PowerPoint, og at der kommer fokus på fremlæggelsesmetoder. Brug af spec ifikke fremlæggelsesgloser kan ligeledes udvikles i takt med progression i niveauerne. Den mundtlige
redegørelse kan udfoldes i par, mindre grupper eller på holdet i takt med at kursisterne føler tryghed
og får øvelse i disciplinen.
3.1.8

Skrivefærdighed

Det er væsentligt at indføre den skriftlige dimension fra begyndelsen af begynderniveauet på basis for
at vænne kursisterne til at lave skriftligt arbejde og gøre dem fortrolige dermed. Det skriftlige arbejde
skal både fungere som en selvstændig disciplin samt støtte og underbygge den mundtlige sprogfæ rdighed. Disciplinen udbygges i sværhedsgrad i takt med fa gets faglige progression.
I begyndelsen kan det skriftlige arbejde udmønte sig i små huldiktater med kendte ord og udtryk samt
i sammenhængende diktater med enten enkelt ord eller sammenhængende sætninger. Det er væsen tligt, at kursisterne er bekendte med det ordforråd, de præsenteres for i diktaterne, så de kan fokusere
på stavning, ordforrådstræning og bevidstgørelse om sprogets struktur. Diktaterne kan have fokus på
forskellige emner såsom verbers og adjektivers bøjning eller ordforråd og idiomat iske udtryk.
Kursisterne bør arbejde eksplicit med glosetræning i det skriftlige arbejde. Glosetræningen består i at
finde modsætninger af verber, adjektiver og adverbier. Det kan være at nedskrive gloser, der t ematisk
hænger sammen. Det kan være at finde bestemte ordklasser i en tekst og udskifte med modsætninger
eller senere i forløbet synonymer.
Indsætningsøvelser med fokus på forskellige emner er ligeledes velegnet i hele undervisningsfo rløbet.
Emnet kan være af både grammatisk karakter med for eksempel indsæt ning af verber og artikler eller
udtryk og gloser.
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Øvelser af ren grammatisk karakter bør også indgå i undervisningen fra begyndelsen. Det kan være
fejlfindings-, kontrasterings- og indsætningsøvelser, der samlet er med til at bevidstgøre kursisterne
om emnet og til at automatisere deres brug der af.
Fri skriftlig udtryksfærdighed kan ligeledes introduceres tidligt i forløbet. Det er vigtigt, at kursiste rne præsenteres for mønstereksempler, så de kan benytte ord, udtryk og struktur fra en eksist erende
tekst. De bliver derved bevidste om sprogets struktur og opbygning, hvilket de senere selv kan bruge
naturligt. Kursisterne får derved hjælp og støtte, så de undgår komplekse og vanskelige konstrukti oner. Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre kursisterne opmærksomme på, at de skal undgå for
mange ordbogsopslag og brug af komplekse konstruktioner men derimod benytte korte sætninger og
kendt ordforråd for at opnå et rimeligt korrekt sprog. Det betyder, at de undgår at lave for mange
fejl, hvilket kan give dem en oplevelse af glæde og tryghed i forbindelse med brug af det franske
sprog. Opgaverne kan være skrivning af postkort, små slogans, notitser, resuméer og personlige y tringer, der kan øges i sværhedsgrad og selvstændighed, så kursisterne rustes til den s kriftlige prøve på
niveau D.
Skriftligt arbejde i undervisningen kan både være proces og produktorienteret, så kursisterne bevids tgøres om forskellige arbejdsformer og via det procesorienterede arbejde udvikler automatiserende
brug af basale emner via bevidstgørende og produktive skriveøvelser. Ved den procesorie nterende
skrivning, bør læreren være til stede som vejleder.
Dictogloss, hvor kursisterne ud fra en oplæst tekst skal gendanne sproglige sætninger og strukt urer,
både individuelt og ved hinandens hjælp, kan ligeledes benyttes. Chat over velkendte emner med a ndre kursister er ligeledes en måde, hvorpå kursisterne kan opnå glæde, træning og natu rlighed i deres
skriftlige kommunikation og udtryk.
I den løbende evaluering af det skriftlige arbejde er de t vigtigt, at man fra begyndelsen benytter metoder, hvor kursisterne er med til at rette og evaluere deres egne opgaver, så de bliver opmær ksomme
på deres fejl og retning af disse. Generelle fejl fra kursisternes opgaver kan også samles og genne mgås for hele klassen eller indgå i en ”findefejl opgave”, hvor kursisterne finder fejl og forklarer, hvo rfor det er forkert og kommer med det korrekte svar. De kan også rette hinandens produkter og fo rklare hinanden fejlene. At aflevere den samme opgave flere gange med bevidstheden om, at den bliver mere og mere korrekt er også en måde at arbejde med det skriftlige arbejde på. Individuelle lo gbøger med notater om egne korrekte konstruktioner og eller fejl, kan også være med til at støtte og
udvikle kursisternes skrivefærdighed.
3.1.9

Kontrastering

I forbindelse med både den eksplicitte grammatikundervisning og i træning af mundtlig og skrif tlig
kommunikation, er det væsentligt at arbejde med kontrastering, for at bevidstgøre kursisterne om
forskelle og ligheder mellem dansk og fransk hvad angår struktur, syntaks, ordforråd og idi omatik for
derved at styrke kursisterne sprogbeherskelse af fransk. Kontrastering er en væsentlig del af kurs isternes sproglige bevidstgørelse, og inden man påbegynder et nyt emne, er det vigtigt, at kursisterne
ved, hvilket emne der er fokus på. Det er således en god ide at starte emnet med at lade kursisterne
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give eksempler på emnet, for eksempel datid på dansk. De kan ligeledes fortælle, hvordan man ge nkender datid på dansk, hvordan og hvornår man bruger tiden på dansk. Efterfølgende kan kursisterne
observere franske datidsformer i en tekst og derefter sammenligne dem med de danske både hvad
angår dannelse, former og brug. Siden kan kursisterne træne produktive øvelser med henblik på a utomatisering og beherskelse af emnet.
Kontrastering kan og bør benyttes på alle niveauer, idet der gradvist i takt med progressionen sæ ttes
større krav til kursisternes evne til selvstændigt at observere og sammenligne.
3.1.10 Kommunikationsstrategier
I undervisningen er der fokus på kommunikation, det vil sige udveksling af information, tanker,
holdninger. Her vil kursisten sprogligt komme til kort, og så er der brug for nogle strategier til at
forsøge at løse de problemer, der opstår undervejs. Dette skal ses som en posi tiv og konstruktiv måde at få kommunikationen til at lykkes, som vi også gør brug af på vores modersmål. Det er vigtigt, at
kursisten gøres opmærksom på denne del af kommunikationen og lærer at bruge nogle strategier.
På basis arbejdes der med enkle kommunikationsstrategier. Brug af kropssprog og forsøg med ord fra for
eksempel dansk vil i mange tilfælde kunne få kommunikationen med en franskmand til at lykkes,
selvom ens sproglige formåen er mangelfuld.
På niveau G og F arbejdes der med lytte- og samtalestrategier. Det er væsentligt i den mundtlige
kommunikation, at man vænner sig til kun at lytte efter de centrale ord og vendinger, som den ly ttende kan uddrage meningen af. For mange franskkursister går kommunikationen i stå, fordi de lytter
efter og ønsker at forstå alle detaljer i det, der bliver sagt – og de må hurtigt give op. Det handler
ikke om en detaljeret, men om en global forståelse.
Variationen af kommunikationsstrategier øges efterhånden som de sproglige færdigheder gør det m uligt. Der bliver på niveau E og D større og større mulighed for eksempel at lave omskrivninger, hvor
man beskriver eller definerer det ord, man mangler .
3.2 Arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde
Der fokuseres på arbejdsformer og opgavetyper, der udvikler kursistens kommu nikative kompetencer, selvstændighed
og kreative evner. Arbejdet organiseres hovedsagelig gennem forskellige emner, og det sikres, at de faglige mål integr eres i dette arbejde. Det skriftlige arbejde indgår som træning til at udvikle og styrke den skriftli ge kommunikation,
ligesom det også støtter læse-, lytte- og taletræningen. Endvidere arbejdes der med elementer fra skriveprocessens f aser.
3.2.1

Progression

På alle fem niveauer fra basis til niveau D skal der arbejdes med de klassiske færdigheder t ale/lytte/læse/skrive som naturligt udgangspunkt for at opnå sproglige kompetencer. Men det vil være
forskelligt fra niveau til niveau, hvor vægtningen af de enkelte færdigheder ligger. For e ksempel vil
fokus ligge på færdighederne lytte og tale på basis og de efter følgende niveauer G, F, mens der på
niveauerne E og D vil være mere fokus på læse og skrive. Det betyder ikke, at fæ rdighederne lytte/
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tale forsvinder, men at de indgår som støtte til de øvrige færdigheder. Samtidig er det vigtigt, at lær eren gør sig – og kursisterne – klart, hvad de faktisk allerede har tilegnet sig, og at læreren fra begy ndelsen bevidst udnytter dette mest muligt. I opbygningen af læreplanerne er der indbygget en naturlig
progression fra det ’enkle’ til det mere ’komplekse’, således at ku rsisterne ikke på det efterfølgende
niveau oplever ’lidt mere af det hele’, men en tydeliggørelse af det enkelte niveaus form og indhold.
En progression, der både rummer momenter af fri udfoldelse og af ”hård” faglighed.
3.2.2

Undervisningsdifferentiering

Der stilles særlige krav til læreren om at differentiere undervisningen efter den enkelte kursists foru dsætninger og motiv til at lære et nyt fremmedsprog. Dette kan bl.a. gennemføres gennem dialog med
kursisten og ved, at kursisten gennem dialog med lærer og medkursister når frem til en erkendelse af,
hvad vedkommende kan, hvad vedkommende gerne vil kunne, og hvordan ve dkommende kan få det
lært.
Som udgangspunkt handler det om for læreren at få øje på sine kursister, lytte til dem og tale med
dem enten som gruppe eller som enkeltpersoner. Det er her, læreren henter afsættet for at different iere sin undervisning. Alt hvad læreren foretager sig sammen med kursisterne bidrager pote ntielt til
kvalificering af dialogen med dem, fordi det alt sammen giver anledning til, at læreren øger kendskabet til kursisternes forudsætninger og potentialer.
Dialogen er således omdrejningspunktet i en differentieret undervisning med følgende fokusomr åder:
mål og evaluering
undervisningens indhold og arbejdsformer
læringsvaner og selvhjulpethed
samtale med og vejledning af kursisterne
kursister med særlige behov.
Gennem dialog med kursisterne hjælper læreren dem med at se sammenhængen mellem deres mål,
måden de har arbejdet på – alene eller sammen med andre – de midler og materialer, de har anvendt,
og det faglige udbytte, de har opnået. I arbejdet med målsætning og evaluering er det altid en god idé
at inddrage skriftlighed og mundtlighed. I forbindelse med skriftlighed er logbogen et godt redskab
til at fastholde og støtte processen og dens forskellige faser, hvor målformuleringer, arbejdsplaner og
evalueringsrefleksioner nedfældes. Ved valg af indhold og arbejdsformer skal læreren være opmær ksom på, at kursisternes forskellige interesser og ressourcer skal tilgodeses og udvikles. S om lærer skal
man være opmærksom på det samspil, der er mellem at tage udgang spunkt i kursisternes erfaringer og
i deres behov for overskridelse af umiddelbare erfaringer med henblik på ny begrebsudvikling. Det er
en god idé at lade kursisterne hver for sig eller i grupper formulere egne læringsmål med udgang spunkt i de faglige mål og gerne lade nogle kursister ove rskride rammen, mens andre forbliver inden
for den. I arbejdet med undervisningsdifferentiering er det en god idé at sætte fokus på bestemte
kursister i bestemte perioder, hvor læreren støtter deres målformuleringer og evalueringer gennem en
særlig opmærksomhed og vejledning. Læreren kan lade kursisterne være medvidende om, hvem der er
i fokus i en given periode og eventuelt medbestemmende om det. De øvrige kursister må i samme
periode klare sig med de generelle rammer for målsætning og evaluering, som læreren har planlagt.
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Organisering af emner

Læreplanernes formelle krav om kompetencer sættes i relation til emner, der spænder fra genkendelige,
nære og kendte til almene emner. Det vil sige, at der er tale om en progression i valg af emner, der bev æger sig fra det nære til det fjerne, fra det konkrete til det abstrakte. Dette indebærer for ekse mpel, at
undervisningen i begyndelsen baseres på det enkelte individ; ”jeg’et” og dets nærmeste omgivelser,
for så gradvist at overgå til emneområder af samfundsmæssig, politisk og kulturel karakter.
Der er ikke noget krav om et bestemt antal emner på det enkelte niveau, men undervisningen skal
tilrettelægges således, at form, indhold og tekstvalg i videst muligt omfang tilgodeser den enkelte
kursists eller kursistgruppes forudsætninger og øn sker og hele tiden står i relation til de faglige mål.
Læreplanernes faglige mål lægger op til et tematisk indhold, som har at gøre med kultur- og samfundsforhold i Frankrig og fransksprogede lande med det formål at give kursisterne indblik i ve dkommende landes nationale kultur. Men samtidig åbner formålsformuleringen (1.2) op for en spro gundervisning, der bevæger sig i interkulturel retning, således at kursisterne gennem arbejdet med det
fremmede styrker deres interkulturelle forståelse og forståelse af egen kultur. En fremmedsprogsu ndervisning med en interkulturel dimension giver således muligheder for at beskæftige sig m ed tværkulturelle emner, hvor kursisterne stilles over for helt andre sammenhænge, og som de skal forholde
sig til på det fremmede sprog. En god idé kan være, at kursisterne læser te kster og producerer små
tekster på fremmedsproget om deres egen kultur; på den måde bliver det danske eller andre kulturog samfundsforhold, der danner tematisk indhold for de fremmedspr ogede tekster. Endelig indgår
emnerne direkte i den ene del af den mundtlige prøve, idet kursiste rne får udleveret en ukendt tekst
med relation til et af de læste emner
3.2.4

Det skriftlige arbejde som støtte til den mundtlige dimension

Arbejdet med den skriftlige dimension skal først og fremmest fungere som støtte til undervisni ngen
generelt, således at kursisterne lærer at udtrykke sig om et kendt eller alment emne på et enkelt og
sammenhængende fransk. Der skal arbejdes med både bundne og fri opgaver, og her er det især vi gtigt, at der også arbejdes med de friere opgaver, som netop udvikler kursisternes eget sprog og u nderstøtter den mundtlige sprogfærdighed i højere grad end de bundne opgaver.
3.3 It
It indgår som en del af undervisningen i fransk som støtte i læse -, lytte- og taletræningen. Kursisten anvender elementær tekstbehandling i forbindelse med det skriftlige arbejde som et redskab i skrivep rocessen. It indgår naturligt i
forbindelse med informationssøgning, sprogindlæring og kommunikation.
Kursisterne introduceres fra starten til de it-baserede arbejdsformer. It spiller en central rolle i arbe jdet med fransk og anvendes i både undervisning, hjemmearbejde og kommunikation mellem kursist
og lærer, ligesom det også anvendes i det individuelle sprogtræningsarbejde og i stigende grad i sa marbejdet mellem kursisterne. It anvendes også i forbindelse med informationssøgning, ligesom det
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støtter læse-, lytte- og taletræningen. Samspillet mellem sprogarbejdet, it og organisering af arbejd sformer udgør en helhed.
Det anbefales at lade it indgå, hvor det er relevant og nødvendigt for eksempel i forbindelse med
kommunikation, og ikke mindst, hvor det kan inddrages i forbindelse med undervisningsdifferentiering, kursisternes selvstændige arbejde i studierummet og ved test.
It er netop især velegnet til undervisningsdifferentiering, til processkrivning og til informationssø gning, som alt sammen fortrinsvis foregår i studierummet, eller hjemme, evt. i forbindelse med virtuel
undervisning.
Kursisterne forventes at være fortrolige med brugen af de gængse tekstbehandlingsprogrammers fac iliteter, informationssøgning og elektronisk kommunikation, så der i undervis ningen kan bygges videre på disse færdigheder og kompetencer.
It er et udpræget skriftligt medium, som derfor styrker den skriftlige dimension, men det er vi gtigt, at
så meget som muligt af det materiale, som produceres eller hentes i elektronisk form, an vendes i
mundtlig kommunikation. Computeren kan anses som et skabende værktøj, der bl. a kan anvendes til:
sprogprogrammer og sprogfaciliteter på nettet
sprog- og glosetræningsprogrammer
kommunikation i f.eks. konferencesystemer, på intranet, i mail, sms og blogs på fremmedsproget
podcast
arbejde med medieskabte tekster, hvor lyd og billeder er vigtig for fremmedsprogstilegnelsen
chat, dvs. kommunikation via lyd og billeder
præsentationsprogrammer
It-baserede læremidler
forberede sig på, at eksamensopgaver bliver elektroniske.
3.4 Samspil med andre fag
Fransk kan indgå i samspil med andre fag, hvor det er relevant og muligt. Tværfagligt arbejde skal planlægges under
hensyntagen til de faglige mål.
Med samspil tænkes der her på undervisningsforløb med planlagt samarbejde mellem to eller flere fag
om udvalgte emner, der rummer fælles berøringspunkter for de samarbejdende fag. Et sådant samspil
mellem fransk og de øvrige fag inden for almen voksenuddannelse vil givetvis i mange sammenhænge
kunne give muligheder for større fordybelse og indsigt i behandlede emner og vil kunne bidrage
frugtbart med nye synsvinkler og dimensioner inden for hvert af de implicerede fag. Mulighederne er
mangfoldige, men helt enkelt kan samarbejdet dreje sig om, at der i fransk over en pe riode arbejdes
med et emne, som samtidigt belyses i et andet fag, således at de to fag hver især under hensyntagen
til deres respektive faglige mål høster udbytte af dette samarbejde.
På basis, niveau G og F vil franskfaget eksempelvis i forskelligt omfang kunne samarbejde med fag
som historie og livsanskuelse vedrørende traditioner omkring højtider og festlige begivenh eder, hvor
flere religioners sædvaner og deres historiske begrundelser og religionsfilosofiske in dhold belyses
sideløbende med det sproglige arbejde med emnet i franskundervisningen.
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Ligeledes vil der på niveauerne E og F eksempelvis kunne samarbejdes om kulturelle og samfundsmæssige forhold inden for den fransktalende verden, hvor ikke bare fagene historie og liv sanskuelse,
men tillige faget billedkunst vil kunne bidrage med væsentlige indfaldsvinkler til de behandlede e mner i franskundervisningen.
I almindelighed vil de eksisterende lærebogsmaterialer, der anvendes i franskundervisningen, kunne
bidrage med talrige ideer til samspil mellem fag ene. Dels kan der være tale om direkte forslag til s ådanne samspil, og dels vil en del af de inddragede emner i kraft af deres indhold umi ddelbart kunne
lægge op til samarbejde mellem fransk og de øvrige fag i fagrækken.
Endelig skal der også henvises til Danmarks Undervisningsportal 1 www.emu.dk hvor der blandt talrige undervisningsforslag på siderne for franskfaget givetvis vil kunne hentes idéer og inspir erende
materiale til tværfaglige forløb mellem fransk og andre fag.

4.

Evaluering
4.1 Løbende evaluering

Den løbende evaluering indebærer en kombination af lærerens vurdering i form af l ærer/kursistsamarbejde, kursisternes refleksioner over sprogtilegnelse og egen læring og test af kurs istens faglige kundskaber. Den løbende evaluering er med til at sætte ord på, hvad der sker i undervisningen og i kursisternes læringsproces. Den formative evaluering skal synliggøre, hvor langt kursisterne er nået i forhold til de faglige mål; evalueringen skal således være med til at forme kursisternes
arbejde med faget i et fremadrettet perspektiv.
Den løbende evaluering sker hele tiden undervejs i undervisningsforløbet og bliver således en int egreret del af undervisningen. Dette forudsætter et forløb med klart formulerede, opstillede mål for
kursisternes læring. Målene er et udtryk for den forventning, læreren har til kursisternes læring ge nnem det planlagte undervisningsforløb. Derfor er det vigtigt, at man som lærer allerede i planlægningen af undervisningen gør sig klart, hvad det er, man vil evaluere, og hvordan dette skal ske. For at
kursisterne kan se sammenhængen i undervisningen og i hvilken retning, de skal bevæge sig hen fa gligt, vil det være hensigtsmæssigt at gøre de enkelte mål for undervisningsforløbet tydelige og præc ise. Dette kan gøres ved at fastsætte en række delmål, der kan være medvi rkende til at give overblik og
klarhed. Hellere fastlægge færre og konkrete mål, der er gennemtænkte og til at handle efter, end
mange spredte, der gør det vanskeligt at fokusere på i u ndervisningen.
For at få et fuldstændigt billede af kursisternes sproglige kompetencer stilles der særlige krav til de
forskellige evalueringsformer. Til dette formål findes en række egnede evalueringsredskaber, der er
egnede i fremmedsprogsundervisningen. Her følger et par eksempler:
Logbog
Portfolio
Evalueringsopgaver
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En logbog kan være kursisternes personlige bog, hvori de skriver, hvad der er blevet arbejdet med,
hvad de har lært, og hvordan den fortsatte læreproces kan støttes. Eller en faglig bog, s om er knyttet
til en bestemt faglig opgave. Logbogen er ikke en privat dagbog, men en bog, som er ti lgængelig for
læreren eller medkursisterne. Læreren kan skrive kommentarer i kursisternes logbøger eller give fo rslag til videre arbejde.
Portfolioen går ud på, at kursisterne løbende indsamler og vælger materiale, som dokumenterer og
præsenterer, hvad der er arbejdet med i forbindelse med undervisningsforløbene. Portfolioen kan
omfatte alt, hvad der kan produceres i undervisningen, fra de allerførste, små, enkle skriftlige arbejder til større sammenhængende skriftlige produkter, lydbånd med optagelser af kursisternes udtale og
oplæsning på det fremmede sprog.
En evalueringsopgave er en målrettet undervisningsaktivitet, som repræsenterer væsentlige aspekter
af en bestemt færdighed og som kan være med til at konkretisere det faglige mål. For eksempel:
Kommunikativt pararbejde, der optages på bånd eller video
Små kursistfremlæggelser, der optages på bånd
Kursistformulerede skriftlige spørgsmål til en tekst
Ovennævnte produkter kan være med til at synliggøre kursisternes fremskridt i egne færdigheder.
Evalueringsopgaverne kan være et anvendeligt redskab for læreren til at konkretisere, hvorvidt kurs isterne har gjort fremskridt i forhold til lignende opgaver tidl igere i undervisningsforløbet. Evalueringsopgaverne kan diskuteres i logbogen og/eller sættes ind i portfoliomappen.
Sammen med forskellige test, der primært måler kursisternes sproglige færdigheder (morfologi, or dforråd og grammatik) kan ovenstående evalueringsformer bruges som refleksionsinstrument dels for
den enkelte kursist, dels som dialogredskab mellem kursist og lærer, dels som lærerens refleksion
over undervisningens resultater.
I den løbende evaluering kan man også inddrage forskellige samtaleark til brug for lærer/kursistsamtaler vedrørende det faglige udbytte:
Læreren udfærdiger et skema med mål/delmål for forløbet. Dette skema kan udleveres til kurs isten
efter et gennemgået emne eller midt i forløbet:

Mål / delmål inden for
emnet

Kan forstå hovedindholdet af enkelt talt

Jeg er god til

Jeg mangler

Kursistens egne kommentarer til forbedring
/ indsats
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fransk.
Kan læse og forstå
hovedindholdet i enkle
teksttyper.
Kan samtale i et enkelt
sprog.
Kan skrive enkelt og
nogenlunde sammenhængende.

Med udgangspunkt i ovenstående, foretages en samtale mellem lærer og kursist, hvor læreren g iver en
faglig vurdering af kursistens færdigheder og viden ned henblik på en fremadrettet indsats .
4.2 Faglig dokumentation

§ 21 Som afslutning på basisniveau og på niveau F og E skal kursisten i uddannelsestiden uda rbejde et produkt,
der er egnet som faglig dokumentation. Produktet fremlægges af kursisten og evalueres af kursistens lærer. (avubekendtgørelsen)
Den faglige dokumentation finder sted i slutningen af uddannelsestiden på niveauerne basis, F og E.
Den faglige dokumentation består af et præsentationsmateriale med et skriftligt element o g en
mundtlig fremlæggelse eller kort samtale mellem kursist og lærer. Præsentationsmaterialet tilvejebringes enten af læreren eller kursisten, men det skriftlige produkt udarbejdes af kursisten selv. Den faglige dokumentation har relation til et emne, der er blevet arbejdet med i undervisningen og skal sål edes demonstrere de faglige mål for det enkelte niveau.
4.2.1

Basis faglig dokumentation

Kursisten udarbejder selvstændigt en ordliste til et billedmateriale om et emne, som har relation til undervisningens
indhold. Ordlisten afleveres til læreren, der vurderer, om materialet er egnet til faglig dokumentation. Bill edmaterialet, der tilvejebringes af læreren, danner sammen med or dlisten udgangspunkt for en kort dialog på fransk om emnet
mellem lærer og kursist.
Kort før forløbets afslutning vælger kursisten et emne, som har været behandlet i undervisningen og
meddeler dette til læreren.
Derefter udleverer læreren et billedmateriale i form af et eller flere billeder til kursisten. Billedmater ialet skal have relation til det valgte emne. Kursisten udarbejder derefter selvstændigt en ordliste til
billedmaterialet. Med udgangspunkt i billedmateriale og ordliste samtaler lære r og kursist på fransk
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om emnet. Samtalen former sig som små dialoger, hvor kursisten demonstrer brug af et tilstrækkeligt
ordforråd og relevante enkelte faste udtryk og vendinger om det valgte emne og udtrykker sig med
nogenlunde forståelig udtale og intonation. Læreren indgår i dialogen med korte relevante spørgsmål.
Den faglige dokumentation efterfølges af en kort evaluerende fremadrettet samtale mellem lærer og
kursist, hvor kursistens faglige præstation vurderes i forhold til de faglige mål for niveauet og med
henblik på kursistens fremtidige læringsproces.
Eksempel på en ordliste til et billedmateriale, en fødselsdagsfest, hvor emnet er ”Identité”. Du er
inviteret med til festen og indleder en samtale med en af gæsterne, hvor du blandt andet præsent erer
dig selv.
Ordliste:
Nom

À votre santé

Profession

Je m’appelle

Domicile

J’habite

Famille

Je suis

Loisirs

Je voudrais

Un verre

Oui, j’ai

Bonjour

Je préfère

Voici

Il y a

C’est

Bon anniversaire

Non, je suis

Pourquoi?

Qu’est-ce que c’est?

Oú ça?

4.2.2

Niveau F faglig dokumentation

Kursisten vælger et præsentationsmateriale - et billede eller en genstand om et emne, som har relation til undervisni ngens indhold. Kursisten udarbejder selvstændigt få skriftlige præsentationsudtryk til det valgte billede eller genstand.
Præsentationsmaterialet afleveres til læreren, der vurderer, om materialet er egnet til faglig dokumentation. Kursisten
forbereder en kort præsentation på fransk om emnet med afsæt i det valgte materiale.
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Det er hensigtsmæssigt, at kursisten i forløbet har trænet præsentationsformen som en naturlig del af
undervisningen, så den ikke forekommer fremmed i den faglige dokumentation.
Kort før forløbets afslutning vælger kursisten et bil lede eller genstand med relation til et emne, som
har været behandlet i undervisningen. Billedet eller genstanden ledsages af få skriftlige præsentat ionsudtryk, der udarbejdes af kursisten i uddannelsestiden. Genstanden kan være en ting for eksempel
et fotoalbum, en fødselsattest, et kørekort, eller et pas, der illustrerer en relation til det valgte emne
som for eksempel ”Identité” i nedenstående eksempel. Kursisten præsenterer sit billede eller genstand og demonstrerer færdigheder i at bruge et centralt or dforråd i et enkelt sprog og forståelig udtale inden for det valgte emne. I præsentationen anvender kursisten de præsentat ionsudtryk, som
skriftligt er udarbejdet af kursisten med henblik på præsentationen. Efterfølgende stiller læreren få
uddybende spørgsmål.
Den faglige dokumentation efterfølges af en kort evaluerende fremadrettet samtale mellem lærer og
kursist, hvor kursistens faglige præstation vurderes i forhold til de faglige mål for niveauet og med
henblik på kursistens fremtidige læringsproces.
Eksempel på et foto med tilhørende præsentationsudtryk:
Emne: Identité
Præsentationsudtryk:
C’est moi/mon frère

Sur cette photo, vous voyez toute la famille

Regarde, la petite fille

Ici, vous voyez…

Voici ma cousine

Voilà ma tante

Il y a des enfants

Je suis à droite

4.2.3

Niveau E faglig dokumentation

Kursisten udarbejder selvstændigt en disposition til et emne, som har relation til undervisningens indhold. Dispositi onen afleveres til læreren, der vurderer, om denne er egnet til faglig dokumentation. Kurs isten forbereder med udgangspunkt i dispositionen en præsentation på fransk om det valgte emne .
Det er hensigtsmæssigt, at kursisten i forløbet har trænet præsentationsformen ved hjælp af en disp osition, så denne form ikke forekommer fremmed i den faglige dokumentation. Kort før forløbets
slutning forbereder kursisten i uddannelsestiden en kort mundtlig præsentation på fransk om et valgt
emne, som har været behandlet i undervisningen. Præsentationen ledsages af en skrif tlig disposition
på fransk udarbejdet af kursisten. Ved fremlæggelsen af det valgte emne præsenterer kursisten i et
klart og forståeligt sprog på fransk det forberedte emne med støtte i den skriftlige disposition. Efte r-
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følgende stiller læreren få opklarende spørgsmål til emnet og kursisten fo rmulerer egne synspunkter
og argumenter omkring personlige holdninger til emnet, men stadig i et enkelt sprog.
Den faglige dokumentation efterfølges af en kort evaluerende fremadrettet samtale mellem lærer og
kursist, hvor kursistens faglige præstation vurderes i forhold til de faglige mål for niveauet og med
henblik på kursistens fremtidige læringsproces.
Eksempel på en disposition:
Emne: Moi et les autres
Un pays francophone
Le portrait d’une personne d’un pays francophone
Sa famille
Son travail
Sa maison
Sa vie quotidienne
Mon pays
Moi et ma famille
Ma vie de tous les jours

4.3 Prøveformer
På niveauerne G og D afholdes der prøver; en mundtlig prøve på niveau G og en mundtlig og skrif tlig prøve på niveau D. Den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.
Efter § 15 i eksamensbekendtgørelsen (nr. 1018 af 25. august 2010) er alle hjælpemidler tilladte under
en prøve, medmindre andre begrænsninger er fastsat i læreplanerne. De tilladte hjælpemidler kan også
være i elektronisk form. På UVM’s hjemmeside er der et link til “Kommentarer til den praktiske
prøveafvikling mm. ved almen voksenuddannelse”. Her kan man læse om reglerne for hjælpemidler
ved de skriftlige prøver. Hvis der fx i læreplanen intet står om brug af hjælpemidler, så er alle hjælpemidler tilladte ved såvel mundtlige som skriftlige prøver.

4.3.1

Mundtlig prøve niveau G

Der afholdes en mundtlig prøve.
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Uden for uddannelsestiden producerer eksaminanden et forlæg i form af en billedcollage indenfor ét af de læste emner.
Forlægget skal vurderes af læreren som egnet til anvendelse ved prøven og sendes til censor. Eksaminanden præsent erer kort forlægget på fransk i forhold til det valgte e mne, og præsentationen efterfølges af en uddybende samtale på
fransk om emnet, hvor eksaminanden inddrager relevante dele af det øvrige stofs indhold. Eksaminationstiden er 20
minutter.
Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Inden forløbets afslutn ing vælger kursisten et af de læste
emner fra undervisningen og udarbejder uden for uddannelsestiden en billedcollage i henhold til det
valgte emne. Billedcollagen skal indeholde et overskueligt antal billeder og kan eventuelt suppleres
med enkelte ord og udtryk.
Eksaminanden præsenterer kort sit forlæg på fransk i relation til det valgte emne. I en efterfølgende
samtale på fransk mellem eksaminand og eksaminator fortæller og redegør kursisten for emnet og
perspektiverer til relevante emneområder, der er blevet arbejdet med i undervisningen. Censor kan
stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. (Jf. Eksamensbekendtgørelsen Kapitel 6 § 28, Stk. 2.)

Selvstuderende
Den selvstuderende afleverer til institutionen 14 dage før prøvens afholdelse et forlæg – en billedcollage inden for ét af de læste emner
4.3.2

Mundtlig prøve niveau D

Den mundtlige prøve
Før prøven udarbejder kursisten en disposition på fransk over et selvvalgt emne, der er blevet arbejdet med i undervisningen. Dispositionen, som er på ca. ½ side, skal vurderes af læreren som egnet til anvendelse ved prøven. Til prøven tildeles eksaminanden en
ukendt tekst på ca. 1 normalside, der har emnemæssig sammenhæng med det selvvalgte emne. Den ukendte tekst, der tilvejebringes af
læreren, fremsendes sammen med kursistens disposition til censor.
Eksaminanden forbereder sig på den ukendte tekst i 20 minutter. Derefter fremlægger eksaminanden hovedindholdet af den ukendte
tekst på fransk, hvor eksaminator kan stille uddybende spørgsmål. Derefter fortsætter eksaminanden med en kort fremlæggelse af sit
valgte emne på fransk med afsæt i dispositionen, og der afsluttes med en kort uddybende samtale på fransk om emnet mellem eksaminand og eksaminator. Det samme ukendte prøvemateriale må højst anvendes ved 3 eksaminationer på samme dag.
Forberedelsestiden er 20 minutter, og eksaminationstiden er 20 minutter.
Selvstuderende
Den selvstuderende afleverer til institutionen 14 dage før prøvens afholdelse en disposition over et selvvalgt emne, der
er blevet arbejdet med i undervisningen. Dispositionen skal vurderes af institutionen som egnet til anvendelse ved
prøven.
Den ukendte tekst
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Læreren vælger den ukendte tekst, der skal have et omfang af ca.1 normalside. Teksten skal have en
emnemæssig sammenhæng med kursistens valgte emne, og kan enten være en saglitterær- eller skønlitterær tekst. Teksten kan både være en lettere, autentisk tekst med få gloser som støtte eller en bearbejdet tekst. Teksten må gerne være illustreret med et billede eller tegning med relation til tekstens
indhold. Indholdsmæssigt skal teksten være af sådan en sværhedsgrad, at eksaminanden kan demo nstrere færdigheder i fremlæggelse og redegørelse for tekstens indhold. I sin præsentation vælger eksaminanden selv, hvilken vinkel der lægges på teksten, og hvad der er relevant at fokusere på .
Det er en god idé, i løbet af undervisningen at lade kursisterne blive præsenteret for nogle ukendte
tekster, så de er fortrolige med prøvetekstens udseende, længde og sværhedsgrad. Da prøven foregår
på grundlag af ukendte tekster, må eksaminator til prøven ikke anvende tekster, som har været beny ttet i undervisningen.
Dispositionen
I den efterfølgende korte fremlæggelse af det valgte emne tager eksaminanden afsæt i dispositi onen,
der er udarbejdet af eksaminanden. Dispositionen, der er udarbejdet uden for uddannelsestiden ang iver emnets underpunkter i den rækkefølge eksaminanden ønsker at fremlægge sit emne. De enkelte
underpunkter kan være formuleret i enkelte ord eller faste udtryk og vendinger, som eksaminanden
kan støtte sig til i sin mundtlige fremlæggelse. Der lægges således ikke op til en oplæsning af unde rpunkterne, men mere som et redskab for sammenhængen i eksaminandens talte sprog.
Fremlæggelsen afsluttes med en kort samtale mellem eksaminand og eksaminator om det valgte emne,
hvor eksaminanden indgår aktivt i samtalen og kommenterer og uddyber egne synspunkter.
Censor kan stille uddybende spørgsmål til de enkelte punkter.
Forberedelsestiden
Eksaminanden gennemarbejder den tildelte ukendte tekst med henblik på forståelse af indhold og
overvejelser omkring relevante fokuspunkter i den mundtlige fremlæggelse. Notater og stof fra undervisningen må gerne medbringes.
4.3.3

Skriftlig prøve niveau D

Den skriftlige prøves varighed er 3 timer og stilles centralt. Opgavesættet i den skriftlige prøve i
fransk består af tre opgaver, der alle skal besvares.
Opgave 1 er en tekstnær opgave, hvor eksaminandens ordforråd og tekstforståelse testes.
Opgavetyper:
 Placering af ord i kategorier
 Finde synonymer
 Indsætte det manglende ord i sætningen
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Sætte streg over det forkerte ord, der betydningsmæssigt ikke hører sammen med de andre
ord
Multiple choise
Finde ord i teksten, som eksaminanden skal bruge i selvproducerende sætninger
Etc.

Opgave 2 er en beskrivende opgave, hvor eksaminandens ordforråd, syntaks, retskrivning og kreativ itet testes.
Opgavetyper:
 Fortælle om tekstens indhold med egne ord og formuleringer
 Behandle emnet i forhold til teksten
 Skrive et brev, e-mail etc.
 Skrive en historie færdig
 Etc.
Opgave 3 er den argumenterende opgave, hvor eksaminandens ordforråd, syntaks, retskrivning, kre ativitet, begyndende argumentation og bevidsthed om modtagerforhold testes.
Opgavetyper:
 Gøre rede for egen og andres mening og synspunkter
 Skrive en dialog
 Gøre rede for tekstens synspunkter
 Etc.
Eksaminanden skal i forhold til de faglige mål på niveauet demonstrere kompetencer i at udtrykke sig
skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog om udvalgte almene emner a fpasset læser og formål.
Det vil være hensigtsmæssigt at have trænet prøveformen i den daglige undervisning. For ekse mpel
kan man i undervisningen arbejde med forskellige skr iftlige opgavetyper i forbindelse med tekstlæsning, der kan løses på forskellige niveauer som for eksempel:






Receptive opgaver, der støtter og sikrer kursistens forståelse af teksten i form af multiple – choise opgaver, udsagn om teksten, som enten er rigt ige eller forkerte.
Reproducerende opgaver, hvor kursisterne med delvist egne ord, skal reproducere det, de har læst.
For eksempel skal de formulere samme mening som i teksten med deres egne ord.
Reproducerende og dels producerende opgaver, hvor kursisterne reproducerer både teksten og tilføjer
nyt indhold, dvs. genfortæller teksten med egne ord, men finder også på noget nyt indhold
med egne sproglige formuleringer.
Produktive – kreative opgaver, hvor kursisterne skal producere indholdet og den sproglige udformning (fristil)

I arbejdet med de forskellige opgavetyper, vil der således være en differentiering, hvor den ku rsist,
der har svært ved at skrive selvstændigt, her har en mulighed for at være reproducerende, mens den
dygtige kursist har en mulighed for at løse opgaven selvstændigt og kreativt.
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Nedenstående skema illustrerer de forskellige kompetencer, der er i spil, når kursisterne arbejder med
skriveprocessen. En god idé vil være at præsentere kursisterne for en eller to af kompete ncerne ad
gangen og arbejde målrettet med disse i en periode. På den måde lærer kursisterne efte rhånden at
opbygge et skriftligt produkt.

Lingvistisk kompetence

Sociopragmatisk kompetence
Diskursiv kompetence

Strategisk kompetence

Ortografi (stavning og tegnsætning)
Morfologi (adjektivendelser, verbeendelser, substantivendelser og
køn)
Syntaks (for eksempel adverbiers placering i hoved- og ledsætninger
og inversion)
Leksikon (ordforråd)
Idiomatisk sprogbrug (faste udtryk som ofte ikke direkte kan oversættes)
Kunne bruge sprogets system (det lingvistiske niveau) hensigtsmæssigt i forskellige situationer (modtagerforhold)
Kunne skabe kohærens i teksten; det vil sige den indholdsmæssige
sammenhæng mellem tekstens forskellige dele (ord, sætninger, a fsnit)
Ved hjælp af kohærens etableres den røde tråd i teksten
Global kohærens det vil sige overensstemmelse mellem overskrift og
indhold, mellem indledning, afslutning og resten af teksten
Lokal kohærens det vil sige overensstemmelse mellem de forskellige
led inden for sætningen og mellem de enkelte sætninger ved bl.a.
hjælp af angivelse af årsag, resultat, kontrast etc.
At have receptive (læse, lytte) og produktive (skrive, tale) str ategier
til at klare kommunikationen.

4.4 Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål,
som er angivet under pkt. 2.1.
4.4.1

Bedømmelseskriterier mundtlig prøve niveau G

Der lægges vægt på, at eksaminanden kan:
 præsentere et forlæg
 samtale på fransk
 perspektivere til det valgte emne
Prøveforlægget indgår ikke i bedømmelsen.
Der gives én karakter.
Ved præsentationen og samtalen prøves flere færdigheder på fransk:
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samtale om enkle hverdagssituationer inden for nære og kendte emner
redegøre og fortælle i et enkelt sprog inden for nære og kendte emner
præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog inden for nære og kendte emner
perspektivere til andre nære og kendte emner

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges mest vægt på, hvad eksaminanden faktisk formår at
udtrykke. Eksaminator og censor skal vurdere præstationen efter, hvor meget og hvad eksam inanden
reelt har formået at sige i forhold til emnets relevans og forståelse samt vellykket komm unikation
frem for at fokusere for meget på fejl.
4.4.2

Bedømmelseskriterier mundtlig prøve niveau D

Der lægges vægt på, at eksaminanden på et forståeligt og sammenhængende fransk kan
præsentere et forlæg
indgå aktivt i en samtale
udtrykke egne synspunkter og argumenter
perspektivere forlæg til det valgte emne.
Eksaminandens prøveforlæg indgår ikke i bedømmelsen.
Der gives én karakter.
Ved præsentationen og samtalen prøves flere færdigheder på fransk:

indgå aktivt i en samtale inden for udvalgte almene emner
fremlægge og redegøre for et forberedt emne
perspektivere til andre kendte emner
kommentere og uddybe egne synspunkter og holdninger
Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges mest vægt på, hvad eksaminanden faktisk formår at
udtrykke. Eksaminator og censor skal vurdere præstationen efter, hvor meget og hvad eksam inanden
reelt har formået at sige i forhold til emnets relevans og forståelse samt vellykket komm unikation
frem for at fokusere for meget på fejl.
En indholdsrig samtale med nogle sproglige fejl skal vurderes højere end en samtale, hvor eksam inanden ikke vover sig ud over de mest almindelige sætningskonstruktioner og derfor heller ikke laver
så mange fejl.
4.4.3

Bedømmelseskriterier skriftlig prøve niveau D

Der lægges vægt på, at eksaminanden kan
udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om almene emner

fransk

45

anvende korrekt retskrivning inden for et alment ordforråd
forstå indholdet af et tekstforlæg.
Der gives én karakter.
4.5 Vejledende karakterbeskrivelser
Nedenfor præsenteres eksempler på beskrivelser af karaktererne 12, 7 og 02. Disse beskrivelser har
alene vejledende karakter. Bedømmelserne af de konkrete præstationer skal ske på baggrund af
de faglige mål (læreplanens pkt. 2.1)
bedømmelseskriterierne (pkt. 4.3)
et professionelt, fagligt skøn
en samlet vurdering af præstationen
Avu: Vejledende karakterbeskrivelse
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse )

12

7

4.5.1
Fransk, niveau G, Mundtlig prøve
Karakteren 12 gives for den
Eksaminanden præsenterer sin billedcollage selvstændigt i et
fremragende præstation, der
enkelt sprog og med brug af et relevant ordforråd. I præsentat idemonstrerer udtømmende oponen udtrykker eksaminanden sig med nogenlunde forståelig
fyldelse af fagets mål, med ingen udtale, intonation og hensigtsmæssige faste udtryk. Eksaminaneller få uvæsentlige mangler
den viser sikkerhed i den nødvendige idiomatik, morfologi og
syntaks med fortrinsvis uvæsentlige fejl. I den uddybende samt ale demonstrerer eksaminanden sikkert og selvstændigt komp etencer i at kunne indgå i en samtale om et valgt em ne og herunder inddrage stort set alle relevante aspekter.
Karakteren 7 gives den gode
præstation, der demonstrerer
opfyldelse af fagets mål, med en
del mangler

Eksaminanden præsenterer sin billedcollage i et enkelt og mindre
sammenhængende sprog og med brug af et rimeligt relevant ordforråd. I præsentationen udtrykker eksaminanden sig med n ogenlunde rimelig forståelig udtale, intonation og rimelig he nsigtsmæssige faste udtryk. Eksaminanden viser rimelig sikkerhed
i den nødvendige idiomatik, morfologi og syntaks, men med en
del fejl. De forekommende fejl forstyrrer dog ikke kommunikat ionen. I den uddybende samtale demonstrerer eksaminanden rimelig sikkert kompetencer i at kunne indgå i en samtale om et
valgt emne og herunder inddrage flere relevante as pekter.
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Karakteren 02 gives den tilstrækkelige præstation, der
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål

Eksaminanden præsenterer sin billedcollage i et sprog, der ge nnemgående er forståeligt, men i mindre grad sammenhæ ngende
og med brug af et upræcist ordforråd. I præsentationen udtry kker eksaminanden sig med usikker udtale, intonation og usikke rhed i brug af hensigtsmæssige faste udtryk. Eksaminanden viser
tilstrækkelig sikkerhed i den nødvendige idiomatik, morfologi og
syntaks, men der er adskillige alvorlige fejl, hvilket i nogen grad
forstyrrer kommunikationen. I den uddybende samtale demo nstrerer eksaminanden begrænsede kompetencer i at kunne indgå i
en samtale om et valgt emne og inddrager usikkert enkelte rel evante aspekter.

Avu: Vejledende karakterbeskrivelse
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedø mmelse)

4.5.2

Fransk, niveau D, Mundtlig prøve

12

Karakteren 12 gives for den
fremragende præstation, der
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen
eller få uvæsentlige mangler

Eksaminanden udtrykker sig sikkert og selvstændigt i sin redeg ørelse for tekstmaterialet såvel i samtale som i diskussion. Sproget
er enkelt, forståeligt, sammenhængende og med et centralt ordforråd. Eksaminanden viser sikkerhed i tekstforståelse og i den
nødvendige idiomatik, morfologi og syntaks med fortrinsvis
uvæsentlige fejl. Eksaminanden viser god indsigt i tekstmaterialet
og det tilknyttede emne, og inddrager stort set alle relevante
aspekter

7

Karakteren 7 gives den gode
præstation, der demonstrerer
opfyldelse af fagets mål, med en
del mangler

Eksaminanden udtrykker sig rimelig sikkert i sin redegørelse for
tekstmaterialet såvel i samtale som i diskussion. Sproget er enkelt
og mindre sammenhængende. Eksaminanden viser rimelig si kkerhed i tekstforståelse, i det grundlæggende ordforråd og i den
nødvendige idiomatik, morfologi og syntaks. De for ekommende
sprogfejl forstyrrer dog ikke kommunikationen. Eksaminanden
viser god forståelse af tekstmaterialet og det tilknyttede emne og
inddrager flere relevante aspekter
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Karakteren 02 gives den tilstrækkelige præstation, der
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål

Eksaminanden udtrykker sig gennemgående rimelig forståeligt i
sin redegørelse for tekstmaterialet såvel i samtale som i diskuss ion. Sproget er noget usammenhængende, og der er adskillige
alvorlige fejl, hvilket i nogen grad forstyrrer kommunik ationen.
Tekstmaterialet er i store træk forstået. Kursisten inddrager i
tilstrækkeligt omfang relevante aspekter i behandlingen af tekst
og emne

Avu: Vejledende karakterbeskrivelse
(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)
4.5.3

Fransk, niveau D, Skriftlig prøve

12

Karakteren 12 gives for den
fremragende præstation, der
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen
eller få uvæsentlige mangler

Den skriftlige fremstilling er flydende, forståelig og samme nhængende og med et centralt og alment ordforråd. Eksaminanden viser sikkerhed i centrale syntaktiske strukturer, gramm atik
og ortografi med fortrinsvis uvæsentlige fejl. Besvarelsen er ve ldisponeret og inddrager stort set alle relevante aspekter i relation
til tekstmaterialet, opgaveformuleringer og det kommunikative
aspekt

7

Karakteren 7 gives den gode
præstation, der demonstrerer
opfyldelse af fagets mål, med en
del mangler

Den skriftlige fremstilling er forståelig og sammenhængende og
med et centralt og alment ordforråd. Eksaminanden viser rimelig
sikkerhed i centrale syntaktiske strukturer, grammatik og ort ografi med en del fejl, som dog ikke forstyrrer komm unikationen.
Besvarelsen er i rimelig grad veldisponeret og inddrager i overv ejende grad mange, men ikke alle relevante aspekter i relation til
tekstmaterialet, opgaveformuleringer og det kommunikative
aspekt

02

Karakteren 02 gives den tilstrækkelige præstation, der
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål

Den skriftlige fremstilling er noget usammenhængende, men
gennemgående forståelig. Sproget mangler præcision, og der f orekommer flere alvorlige og meningsforstyrrende fejl. Besvare lsen er i mindre grad veldisponeret, men indeholder i tilstrækk eligt omfang relevante aspekter i relation til tekstmaterialet, opgaveformuleringer og det kommunikative aspekt.
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Paradigmatiske eksempler

Her anføres et begrænset antal paradigmatiske eksempler på kortere undervisningsforløb med henblik
på indhold, typer af undervisningsmaterialer og pædagogiske tilre ttelæggelse, som er repræsentative
for fagets indhold og metoder, og som har betydning for opfyldelsen af fagets ko mpetencemål. De
paradigmatiske eksempler repræsenterer både kernestoffet og det supplerende stof samt eksempler på
undervisningsforløb i samspil med andre fag. Der forekommer 2 paradigmatiske eksempler for hvert
niveau fra basis til niveau D med forskellige emner, men et af emnerne ” Identité ” går igen på alle
niveauerne for at demonstrere, hvordan man kan arbejde med det sa mme emne fra basis til niveau D.
5.1 Basis ” L’identité” og ” Moi et les autres ”
Emne

L’identité

Indledende bemærkninger

Basis
10 – 15 timer
Start i begyndelsen af basisforløbet.
Personbeskrivelse og personlig præsentation

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten
kan præsentere sig selv og andre, beskrive eget og andres udseende.
samtale om navn, alder, profession, nationalitet og præferencer.
skrive enkle sætninger om sig selv og stille korte spørgsmål.
forstå enkle sætninger om personers identitet

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Korte enkle tekster om nære og genkendelige emne r
Grundlæggende ordforråd inden for udvalgte emner
Enkle kommunikationsstrategier
Grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation
Enkel sætningsopbygning
Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte genkendelige emner.
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Induktiv og deduktiv undervisning, fokus på input og output
Arbejde i par og tremandsgrupper, klasseundervisning. Fokus på det mundtlige
udtryk.
Skrivning af enkelte ord og udtryk, korte enkle præsentationssætninger, diktat.
Præsentation af collage og person- og billedbeskrivelser i mindre grupper og/ eller
for hele klassen.
Aktiviteter:
Øvelse: personbeskrivelse og præsentation (alder, navn, profession, civi lstand,…).
Fokus på relevant ordforråd, mundtlig og skriftlig præsentation, at stille spørgsmål
og svare.
Identitets / præsentationscollage:
Hver kursist finder billede af en person, gerne frankofon, som klistres på ark,
hvor der skrives, tegnes + påklistres ting (kan også laves som PowerPoint).
Der findes hjælp og inspiration i begyndermateriale, i egnet lyd - og billedmateriale
samt i emneordlister med udtryk for profession, alder, nationalitet, civi lstand, osv.
Hver kursist giver deres person identitet:
Collager hænges op og præsenteres i grupper og eventuelt for hele klassen. (Kurs isterne kan vælge at præsentere deres person i tredje person ental eller i første pe rson ental). Kursisterne stiller indbyrdes spørgsmål, der kan være for beredt skriftligt.
It: Lad kursisterne søge på kendte søgemaskiner og stormagasiners og tøjbuti kkers
hjemmesider efter beklædningsgenstande, og lad dem notere hvor mange de kender. Kursisterne kan derefter lave 5 – 10 sætninger hvori ordene indgår. De kan
ligeledes beskrive deres egen og medkursisternes påklædning, hvorefter de andre
kursister kan gætte, hvilken person det drejer sig om.

Materialer

Begynderbøger, franske og danske udgivelser med præsentationer, personbesk rivelse og beklædningsgenstande
Lyd- og billedmateriale, både danske og franske udgivelser
Emu’en
Hjemmesider for franske stormagasiner og tøjbutikker
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Franske søgemaskiner
Evaluering
(løbende evaluering af forløbet)

Repetition af ord og udtryk i grupper på tre. Diktater. Fremstilling af collage om
en person, sig selv eller fiktiv med fakta om alder, nationalitet, profession, præf erencer, etc. og efterfølgende præsentation af denne for mindre grupper eller hele
klassen. Produktion af personlig liste over nøgleord og vigtige u dtryk.

Emne

Moi et les autres

Indledende
bemærkninger

Basis niveau
4 timer
Undervisningsforløbet kan være en introduktion til begynderundervisningen i
fransk.
Indsatsområde: dansk som andetsprog i franskundervisningen.
Målgruppe: unge og voksne med lyst til at lære fransk, heriblandt kursister med
anden etnisk baggrund.
Målet for fremmedsprogsundervisningen for de tosprogede kursister er at
de i tilegnelsen af det nye fremmedsprog bliver i stand til at trække på deres sa mlede sproglige erfaring fra modersmålet, andetsproget og andre fremme dsprog
de oplever deres tosprogethed og tokulturelle identitet som en ressource
de får en følelse af status og selvværd gennem deres sproglige kompetencer

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
se enkelte forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur ind en for udvalgte emner
genkende ligheder i fransk og andre sprog, som kursisten kender
anvende enkelte faste udtryk og vendinger

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Transparente ord i arbejdet med ligheder i fransk og andre sprog, som kursisten kender
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Grundlæggende ordforråd inden for udvalgte emner
Grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation
Enkle kommunikationsstrategier
Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte genkendelige emner.
Materialer

Billeder, fotos m.m. Det er vigtigt at vælge materialer, som kursisterne kan ident ificere sig med.

Tilrettelæggelse

Da gruppesammensætningen bl.a. består af tosprogede kursister, er der tale om en
franskundervisning med en dansk som andetsprogsdimension. I tilrettelæ ggelsen af
undervisningen må læreren forholde sig til og inddrage de tosprogede kursisters
erfaringer og viden om at lære dansk som andetsprog samt deres b evidsthed om at
lære endnu et nyt sprog.
At arbejde med navne
1. I en kommunikativ fremmedsprogsundervisning vil man som regel altid begynde
med at præsentere sig selv på det nye sprog: Moi, je m’appelle…
Derefter kan man tale om, at alle har et fornavn og et efternavn, og hvorfor man
har det. Fortæller navnene noget om, hvor man kommer fra? Går nogle af na vnene
igen på flere sprog, for eksempel Jakob bliver til Jacques på fransk og Peter til
Pierre. I forbindelse med præsentationen af navne kan man træne udtalen i de fo rskellige navne, der er præsenteret på holdet. Derefter kan man præsentere kurs isterne for en række typiske franske for- og efternavne og lade kursisterne vælge et
fransk navn, som de skal identificere sig med i en ny præse ntation på holdet. Der
arbejdes med de franske navnes udtale og intonation. I arbejdet med udtale, kan
man fokusere på vokaler og komme ind på eventuelle forskelle mellem for ekse mpel danske, tyrkiske og franske vokaler.
At arbejde med hilseformer
2. ”Bonjour, je m’appelle…” danner udgangspunkt for hilseformer i de forske llige
kulturer, der er repræsenteret på holdet. Hver enkelt kursist præsenterer sig selv
med en indledende hilseform på deres modersmål med en efterfølgende samtale på
dansk om vaner og traditioner i forbindelse med at hilse, som afsæt for at lære
noget om hilseformer på fransk. De forskellige sprogs hilsefor mer skrives på tavlen og der foretages eventuelle sammenligninger med henblik på semantiske træk.
For eksempel ”hallo” på dansk, ”hello” på engelsk og ”allô” på fransk.
Derefter arbejdes der videre med eksempler på hilseformer på fransk; bonjour
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Madame, bonsoir Monsieur, salut Christine etc.
I forbindelse med hilseformer introduceres anvendelige udtryk i forbindelse med
at spørge til, hvordan det går, for eksempel Ça va? Ça va très bien, merci.
At arbejde med sprogkompetencer
3. En indledende samtale på dansk om, hvad et modersmål, et 2. sprog og et
fremmedsprog er. Derefter skriver læreren på tavlen alle de sprog, der tales på
holdet, først på dansk og derefter på fransk.
Sætningsstrukturen ”Je parle danois” trænes, hvorefter danois skiftes ud med de
andre sprog. Til sidst skriver kursisterne følgende sætning ”Je parle danois, angl ais, chinois” etc. og præsenterer for hinanden på fransk, hvor mange sprog, de t aler. Billeder og fotos inddrages i præsentation af hinanden, og enkle sætningsstru kturer med spørgeord introduceres. For eksempel ” combien de langes tu parles?”
Evaluering

Logbogen introduceres som et redskab i sprogundervisningen for hele holdet. Der
gøres notater om egen læringsproces: hvor befinder jeg mig, hvilken kurs skal fø lges, hvilke justeringer skal foretages m.m. For de tosprogede kursister kan logb ogen yderligere give mulighed for, at den enkelte kan udtrykke sig såvel på m odersmålet som på dansk og/eller målsproget fransk om sin egen læring.

5.2 Niveau G ” L’identité ” og ” Vacances à la montagne ”
Emne

L’identité

Indledende
bemærkninger

Niveau G
10 timer
Les activités quotidiennes

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
forstå hovedindholdet af enkelt talt fransk, når det drejer sig om hverdagen
læse og forstå hovedindholdet i enkle( franske) tekster omhandlende dagligdagen
samtale og fortælle om egen og andres hverdag
skrive enkle sætninger om egen dagligdag og interesser
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se forskelle og ligheder mellem egen og fransk kultur

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Lytte - og samtalestrategier
Grundlæggende fransk ordforråd
Udtale og intonation
Enkel sætningsopbygning, herunder elementer fra grundlæggende fransk gramm atik
Forskellige typer tekster om nære og kendte emner
Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for nære og kendte emner
Tekster fra begynderbogen om emnet, hvor teksterne omhandler fransktalende
miljøer. Supplér løbende med andre materialer om emnet, tekst, lyd, billede, rel evante hjemmesider.

Tilrettelæggelse

Arbejdsform: I forbindelse med arbejdet med teksterne skabes der rum for ’forhandling om betydning’, og dermed mulighed for at danne og afprøve h ypoteser
parvis før opsamling på klassen. Endelig lægges der vægt på – i overensstemmelse
med output- hypotesen, at kursisterne selv forsøger at udtrykke sig, fordi kursisternes egen sproglige produktion er et vigtigt udgangspunkt for sproglig b evidstgørelse.
Aktiviteter
Øvelse: Læsestrategier med henblik på forståelse af fransksprogede tekster
Øvelse: Ordforråd, indsættelsesøvelse hvor tidsudt ryk skal indsættes på rette
sted, sorteringsopgave hvor forskellige daglige aktiviteter skal placeres på lister
under rette overskrift.
Øvelse: Lytteøvelser, billedserie der skal ordnes, rekonstruktion af kort videos ekvens
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Øvelse: Samtale og automatisering af ordforråd
Øvelse: Præsentere/fortælle om egen dagligdag og interesser
Øvelse: Skrive kort om egen dagligdag og interesse.

Materialer

Tekster fra danske og franske begyndersystemer, der omhandler daglige gør emål
og interesser.
Lyd og billedmateriale, både danske og franske udgivelser

Evaluering

Mundtlig og skriftlig evaluering: repetition af ord, udtryk og vendinger parvis.
Præsentation af emnet ud fra nøgleord i mindre grupper. Aflevering af den korte
skriftlige opgave.

Emne

Vacances à la montagne

Indledende
bemærkninger

Niveau G
12 timer
Ferie i Frankrig, i en landsby i bjergene

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
læse og forstå hovedindholdet af enkle tekster (om ferie og om et sted i Frankrig)
udtrykke sig skriftligt i enkle, forståelige og sammenhængende sætninger (om det valgte
sted)
anvende it i forbindelse med informationssøgning (for at finde oplysninger til brug for en
ferie)
anvende et praktisk-musisk udtryk (rollespil, billedcollage) til at præsentere et forberedt
emne i et enkelt sprog
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få øget kendskab til kultur og levevilkår i Frankrig
Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Grundlæggende fransk ordforråd
Udtale og intonation
Enkel sætningsopbygning
Fransk kultur- og samfundsforhold
Fokuspunkter: Ordforråd om ferie, stifte bekendtskab med nogle franske provinser
It til informationssøgning, miljø
I forløbet arbejdes med emnet “Vacances” i almindelighed, og herunder specifikt
med en udvalgt landsby i en bjergegn. Ud over det sproglige arbejde med ordfo rråd og vendinger inden for emnet, som kan bruges i en turistsituation, udvides
kursistens kendskab til fransk provins, natur og levevilkår igennem både film,
billeder og tekst.
Forløbet forudsætter, at kursisterne kender tal, datoer, årstider og vejr på fransk
og har et grundlæggende ordforråd om familie og fritidsaktiviteter.

Tilrettelæggelse

Den viden og de erfaringer og forestillinger, som kursisten allerede har om e mnet, aktiveres i den indledende fase og danner grundlag for en ny viden. Arbejdet
med ordforråd og vendinger inden for emnet har anvendeligheden som fokus, og
sidste del, opgaven hvor kursisten skal søge oplysninger på ne ttet, kan kun løses
ved at anvende denne viden. Der sker i forløbet en konstant vekslen mellem at
arbejde med viden om sproget og at bruge sproget. Ved at udføre opgaven parvis
får kursisten mulighed for at komme til en større fo rståelse gennem diskussion
og udveksling af gæt og forsøg.
Forløbet består af tre dele:
Som oplæg til arbejdet vises en filmsekvens om livet på landet i Fr ankrig. Der
udveksles – gerne på dansk – erfaringer fra rejser eller forestillinger, man gør sig
om livet i en landsby i bjergene. Med udgangspunkt i filmklippet kan man snakke
om forskelle mellem Danmark og Frankrig hvad angår natur og lev evis.
Der arbejdes hovedsagelig i samtaleform ud fra billeder, tekster og lydbånd fra
diverse begyndersystemer med at opbygge et centralt ordforråd og vendinger,
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herunder udtale og intonation, inden for emnet Vacances:
Hébergement: l’hôtel, la pension, le camping, le chalet.
Moyens de transport: le train, l’ avion, la voiture.
Activités: la pêche, les randonnées, la planche à voile.
Paysages: les montagnes, la plage, les forêts.
Préparer les vacances: demander des informations, réserver une chambre, acheter
des billets.
Kursisterne får en opgave, der løses parvis. De skal ved at søge på internettet
finde oplysninger om en landsby i bjergene et sted i Frankrig, hvor de kunne
tænke sig at holde ferie. Oplysningerne de skal finde om byen, kan for ekse mpel
være:
Indbyggertal
Seværdigheder og aktiviteter
Indkøbsmuligheder
Naturen omkring byen
Overnatningsmuligheder
Kursisterne skriver oplysningerne sammen til en kort, enkel tekst og laver des uden en collage med billeder fra området.
Kursisterne får herefter til opgave at forberede et rollespil, hvor de ringer til for
eksempel en pension eller en campingplads og bestiller overnatning. Til sidst
fremlægges tekst, billedcollage og rollespil for resten af holdet.
Materialer

Filmklip eller gå ind på www.tf1.fr eller www.tv5.fr - for eksempel under Cultures du monde for at finde et aktuelt videoklip
Tekster, billeder og ordforrådsøvelser fra begyndersystemer om ferie
Turistbrochurer, gerne fra ens eget område, på fra nsk
Internettet: her kan for eksempel bruges
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www.provenceweb.f r
www.tourisme-midi-pyrenees.com
www.massifcentral-tourisme.com
Computere og materialer til collage
Evaluering

Forløbet sluttes af med en samtale på dansk, hvor man vender tilbage til de erf aringer og forestillinger, som kom frem i den indledende fase af forløbet. Kom
der overraskende oplysninger frem i arbejdet med emnet? Forskelle mellem
Danmark og Frankrig.

5.3 Niveau F ”Ma région – mon identité“ og ”Paris”
Emne

“Ma région – mon identité”

Indledende
bemærkninger

Niveau F
12 timer

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
anvende et centralt ordforråd
anvende vide nom sprogets opbygning
udtrykke sig skriftligt I et enkelt, forståeligt og nogenlunde sammenhængende sprog
præsentere et forberedt emne
anvende ordbøger og grammatiske oversigter
anvende et praktisk- musiks udtryk
se forskelle og ligheder mellem fransk og egen kultur.

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Centralt ordforråd
Enkel sætningsopbygning, herunder grundlæggende fransk Grammatik og ort ografi
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Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold.
Fokuspunkter: Skriftlig sprogproduktion. Præsentation af et kendt emne. U dgangspunktet er et eller flere steder, som har betydet noget for kursistens liv.
Tilrettelæggelse

Forløbet starter med, at kursisterne får input om emnet gennem lyd/billeder,
brainstorm og en tekst. I det indledende arbejde er der et grammatisk fokus på
de to verbetider: le présent og le passé composé, da kursisterne vil skulle br uge
disse tider i deres tekster. Arbejdet leder frem mod et konkret produkt: En
skriftlig præsentation af kursisten selv og udvalgte steder, som har betydning for
hans/hendes liv. En mundtlig præsentation af det skriftlige produkt.
Arbejdet udføres gerne parvis.
Input om emnet: Holdet ser en videosekvens eller lytter til en lydindspilning evt.
fra et lærebogssytem, hvor en franskmand fortæller om sig selv og sin egn.
Herefter fælles brainstorm på dansk og/eller fransk. Målet er dels ud fra det hø rte at finde frem til centrale ord og udtryk på fransk til brug for præsentat ion af
person og sted og dels en sammenligning med egne forhold. Kursisterne får udleveret en kort tekst på et enkelt, letforståeligt fransk, hvor en frans ksproget
person præsenterer sig selv og sin egn. Ud over at stifte bekendtskab med or dforråd og udtryk inden for emnet er et fokuspunkt for læsningen af teksten at
identificere verbetiderne: le présent og passé composé.
Produktet: Kursisterne vælger 3-4 konkrete steder, for eksempel en havn, en skole eller lignende. Der skrives en kort tekst til hvert af stederne. Hver tekst skal
indeholde en objektiv beskrivelse med beskrivelse af stedet med brug af le
présent i fremstillingen, og en subjektiv beskrivelse med angivelse af, hvad kurs isten har foretaget sig på stedet, og hvor det er hensigtsmæssigt at bruge le passé
composé.
De skrevne tekster kan sættes ind på kort i Google Maps og illustreres med billeder. Eller sættes ind i en Power Point-præsentation. Som hjælpemidler i den
sproglige formulering anvendes en liste over ord og udtryk, der er blevet uda rbejdet tidligere i forløbet af kursisten samt den læste tekst og or dbøger.
Kursistoplæg: Mundtlig fremlæggelse på fransk for lærer og medkursister. Den
mundtlige fremlæggelse må gerne for en stor del bestå i oplæsning af egen tekst
på fransk, da fokus er på selve tekstproduktionen. Herved inddrages et mundtligt
aspekt; udtale og intonation.

Materialer

Lydbånd eller videosekvens, en tekst på ca ½ side, der skal indeholde bade le
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present og le passé compose
Skriftlige øvelser i le présent og le passé composé
Tusristbrochurer
Ordbøger
Evaluering

Korrektur af kursistens skriftlige product med focus på le present og le passé
compose.
Kursistens ordliste revideres I forhold til erfaringer med emnearbejdet.
En afsluttende fælles samtale om kursisterens udbytte af arbejdet.

Emne

Paris

Indledende
bemærkninger

Niveau F
10 timer
Emne: Paris – viden om byens seværdigheder, byens opbygning i arrondisseme nter, og om hvordan man finder rundt i Paris
Nøgleord: emneord om seværdigheder, gloser for at spørge om og forklare vej.
Kommunikationsstrategier ved præsentation og ved at spør ge om vej
I forløbet kan indgå tekstmaterialer og lyd og billedmedier, søgning på nettet,
tekster om Paris fra blandt andet begyndersystemer

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten skal kunne
præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
samtale i et enkelt sprog om kendte emner
anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
anvende viden om sprogets opbygning.
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Kernestoffet er:
Kommunikationsstrategier
Centralt ordforråd
Centrale syntaktiske strukturer, herunder grammatik og ortografi
Kultur- og samfundsforhold i Frankrig, specifikt Paris
Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emne r her hovedsagligt Paris.

Tilrettelæggelse

Forløbet opbygges over, par og gruppearbejde. Der inddrages søgning på nettet,
tekstlæsning, skriftlig og mundtlig kommunikation.
Forløbet indledes med brainstorm om Paris, for at samle kursisternes kollektive
viden og tanker om Paris. Dette opfølges af filmsekvenser, kortfilm, PowerP oint,
osv. om Paris, så kursisterne får endnu større fornemmelse og indtryk af byen.
Kursisterne starter opbygning af relevant emne ordforråd, der stadigt udbygges
igennem forløbet.
Dernæst læses korte generelle tekster fra blandt andet begynderbøger om Paris.
Kursisterne vælger parvis en seværdighed, som de søger informationer om på
blandt andet nettet, så de kan lave en kort enkel fremlæggelse i klassen. I den
forbindelse arbejdes med relevant ordforråd til fremlæggelse, samtalestrategier og
gambitter.
Sideløbende kan der arbejdes med relevant ordforråd til at om spørge og fo rklare
vej. Der lægges vægt på høflighedsfraser såsom s’il vous plaît, Monsieur, Madame
og emneord som Pour aller à..,s’il vous plaît . Kursisterne ser blandt andet emn eafsnit fra videoen (Pique Nique) og læser kapitel 15 i Carte Blanche, som de br uger som udgangspunkt til at spørge om vej ud fra et kort over Paris.
Undervejs lyttes der til diverse sange om Paris og ses kortfilm fra byen, for at
skabe et bredt og varieret billede af byens områder og arrondissementer før og
nu.

Materialer

I forløbet kan der indgå tekster og opgaver med relation til emnet fra diverse u ndervisningsmaterialer med tilhørende audiovisuelle hjælpemidler, herunder tekster
af forskellig type, såsom informerende fremstillinger, dialoger, fortællinger og
sange, etc.
Materialeeksempler:
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www.tourisme.voila.fr
EMU’en: f.eks. (powerpoint: Paris by night)
Sange:
f.eks. Joe Dassin: Champs Elysées, Piaf: Sous le ciel de Paris
Video: f.eks. Pique nique, kapitel 7 -12.
Kortfilm: Claudie Ossard og Emmanuelle Benbihy: Paris, je t’aime
Evaluering

I forbindelse med evaluering fremlægger kursisterne individuelt eller parvist en
kort, disponeret præsentation på fransk om en seværdighed i Paris. P ræsentationen må gerne inddrage personlige oplevelser, og den må ligeledes inddrage audi ovisuelle eller informationsteknologiske hjælpemidler.

5.4 Niveau E ”L’identité” og ”Une bonne histoire”

Emne

L’identité

Indledende
bemærkninger

Niveau E
10-15 timer
Emne: Profession – Nationalité – Attitudes de vie – Conditions de vie
Nøgleord: Identité danoise – identité française – identité internationale –
mariages mixtes – différences / ressemblances
I forløbet kan indgå tekstmaterialer og sproglige aktiviteter, d er indholdsmæssigt berører identitetsskabende forhold og inddrager tværnati onale og
tværkulturelle emner og problemstillinger. Først og fremmest tænkes der
her på indholdselementer som erhverv og nationalitet, samt livsholdninger
og ydre livsbetingelser, men talrige andre indgangsvinkler vil kunne inddr ages, herunder bl.a. familiemæssige og aldersbetingede, samt geografiske og
historiske forhold, etc.

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
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samtale i et enkelt sprog om kendte emner
formulere egne synspunkter og argumenter
præsentere et forberedt emne
anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
udtrykke sig med en udtale og en intonation, der gør sproget klart og fo rståeligt.
Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Kommunikationsstrategier, centralt ordforråd, udtale og intonation i forbindelse
med teksttilegnelsen og tilhørende mundtlige aktiviteter;
viden om franske kultur- og samfundsforhold gennem mødet med forskellige
typer af tekster om identitetsmæssige spørgsmål

Tilrettelæggelse

Med fokus på lytte-, læse-, og talefærdighed arbejdes der på grundlag af det
inddragede tekstmateriale og dets ordforråd især med kommunikative fæ rdigheder i forbindelse med mundtlig præsentation og dial og.
Som arbejdsformer indgår såvel klasseaktiviteter som par - og gruppearbejde, ligesom der tillige gives rum for individuel fordybelse og tilegne lse.
Skriftligt arbejde kan med fordel indgå løbende som en støtte til den
mundtlige sprogproduktion og i forbindelse med funktionelle grammatiske
øvelser, ligesom der også kan inddrages en begyndende skriftlig fremsti lling.
Ordforråd
I forbindelse med tilegnelsen af en valgt, utilstrækkeligt gloseret tekst kan
der indledningsvis arbejdes med ordforrådet gennem fo rskellige glosetræningsopgaver, der fokuserer på ord, som formodes ukendte eller vanskelige.
En mulighed er her at opstille lister over franske gloser og udtryk, hvortil
kursisterne skal udvælge tilsvarende danske ord og udtryk blandt opgivne
muligheder. Herved udarbejdes gloselister, som også kan indgå i parvise
aktiviteter, hvor kursister hører hinanden i det nye og aktuelle ordforråd.
Kommunikation
Efter tilegnelsen af en tekst gennem læsning og oplæsning, og under in ddragelse af eventuelle audiovisuelle hjælpemidler, kan der i det efterfølgen-
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de kommunikative arbejde indledningsvis arbejdes med besvarelse af
spørgsmål, som efterfølgende indgår i gruppebaserede kommunikative spil.
Her kan de enkelte spørgsmål eksempelvis være skrevet på kort, som træ kkes efter tur, hvorefter spørgsmålene løbende besvares af gru ppen efter
selvvalgte regler.
Dette arbejde kan evt. videreføres med udarbejdelsen af kortfattede skrif tlige resuméer af tekstindholdet, som derpå fremlægges mundtligt for me dkursisterne.
Skriftligt arbejde
I det skriftlige arbejde kan der ud over resumé indgå øvelser, som dels f okuserer på grammatiske forhold, som den enkelte tekst er repræsentativ for,
og som dels samtidigt retter sig mod udtryk og vendinger, som er relevante
for kommunikationen om det overordnede emne.
Eksempelvis kan der således inddrages såvel små oversættelsesøvelser fra
dansk til fransk som egentlige grammatiske øvelser i form af indsætning sopgaver af forskellig type og indhold, samt ordbøjningsopgaver og opgaver
i sætningsdannelse inden for bestemte former.
I almindelighed findes der talrige eksempler på sådanne opgavetyper i de
eksisterende lærebogsmaterialer, og om nødvendigt lader sådanne ekse mpler sig forholdsvis nemt omarbejde eller redigere til specifikke undervi sningsbehov ved hjælp af informationsteknologiske hjælpemidler.
Her skal peges på den mulighed, at kursister selv kan udfærdige små skrif tlige øvelsesopgaver til hinanden, hvilket også kan ske under anve ndelse af
internetbaserede opgaveeditorer.
Materialer

I forløbet kan der indgå tekster og opgaver med relation til emnet fra d iverse undervisningsmaterialer med tilhørende audiovisuelle hjælp emidler,
herunder tekster af forskellig type, såsom præsentationer, dialoger, info rmerende fremstillinger, fortællinger og sange, etc.

Evaluering

I forbindelse med evaluering kan hver kursist forberede og fremlægge en
kort fransksproget præsentation på klassen af udvalgte forhold vedrøre nde
egen livshistorie. I en sådan præsentation vil audiovisuelle eller informat ionsteknologiske hjælpemidler kunne inddrages som et værdifuldt suppl ement. Uddybende spørgsmål fra medkursisterne kan efterfølgende danne
grundlag for videre samtale på fremmedsproget.
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Emne

Une bonne histoire

Indledende
bemærkninger

Niveau E
10 timer
Fokus på
talefærdigheden på det narrative, det fortællende at træne kursisterne i at sige n oget i længere sammenhæng.

Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
samtale i et enkelt sprog
anvende et forståeligt fransk
anvende et centralt ordforråd
anvende viden om sprogets opbygning
forstå enkelt talt fransk

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Kommunikationsstrategier
Udtale og intonation
Centrale syntaktiske strukturer, herunder grammatik og ortografi
Forskellige typer fiktive tekster om kendte emner
Teksterne der anvendes i forløbet er korte lette fiktionstekster med et tydeligt
handlingsforløb. Da fokus er på det narrative, at fortælle, er der valgt lette te kster,
så kursisterne kan koncentrere sig om at skulle formulere sig, fortælle i samme nhæng.

Tilrettelæggelse

Fokus på fluency og accuracy
Det receptive ordforråd er almindeligvis noget større end det produktive ordfo rråd, og det er derfor vigtigt at anvende tekster, der er lette at forstå for kursiste rne, så de vil være i stand til at genfortælle dem. Der arbejdes med fluency, men
også med accuracy, da kursisterne har mulighed for at forberede sig hje mme og

fransk

65

derfor har mulighed for også at tænke på formen.
For at skabe en sand kommunikationssituation er det vigtigt, at kursisterne ikke
kender hinandens historier på forhånd.
De småord, der skaber kohæsion, er ikke betydningsbærende og derfor svære at
huske og indlære, men dette kan et bevidst arbejde med forskellige aktiviteter råde
bod på.
Pararbejde, læreroplæg, holdundervisning
Aktiviteter
Øvelser: at fortælle
En tekst deles i to. Parvis stykkes historien sammen ved at fortælle eller besv are
spørgsmål.
Genfortælling af 2 forskellige historier.
Fortælle handlingen i en billedserie
Fortælle handlingen i en videosekvens, gerne uden lyd da der er fok us på talefærdighed og ikke lytteforståelse.
Fortælle om en personlig oplevelse
Øvelser: indlæring af konjunktioner og adverbialer
Kursisterne finder og understreger adverbialer og konjunktioner i en tekst.
Forskellige indsætningsopgaver med adverbialer og konjunktioner, hvor ordene er
givet på forhånd.
Kursisterne hjælper hinanden parvis med at fortælle handlingen i en billedserie
med fokus på brug af adverbialer og konjunktioner.
Materialer

Lette franske fiktionstekster
Indsætningsøvelser
Billedserier
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Video med et tydeligt handlingsforløb
Evaluering

Efter arbejdet med emnet foretages en fælles samtale om kursisternes oplevelse af
arbejdet med emnet. Desuden foretages en test med henblik på at se, hvor mange
konjunktioner og adverbialer, der er blevet indlært.

5.5 Niveau D ”L’identité” og ”Fêtes et traditions françaises”

Emne

L’identité

Indledende
bemærkninger

Niveau D
10 – 15 lektioner

Faglige mål

Forløbets mål er at kursisten kan
fremlægge og redegøre for et forberedt emne
læse og forstå forskellige typer tekster inden for udvalgte almene emner
indgå aktivt i en samtale inden for udvalgte elmene emner
udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog inden for
udvalgte elmene emner
anvende viden om kultur- og samfundsforhold I Frankrig og fransksprogede lande inden for udvalgte almene emner

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Kommunikationsstrategier
Udtale og intonation
Centrale syntaktiske strukturer, herunder grammatik og ortografi
Centralt ordforråd
Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
Franske og frankofone kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner.
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Forslag til evt. supplerende stof
Tekster fra danske og franske begyndersystemer, der har særligt foku s på personers
levevis, udseende og karakter. Lettere enkle gloserede franske tekster. Billede og
lydmedier, video og dvd til undervisningsbrughjemmesider for fransk tv med personpræsentationer
Emu’en
Tilrettelæggelse

Fokus på de kommunikative kompetencer med udgangspunkt i præsentation beskrivelse af sig selv og andre. Brug af induktive øvelser.
Arbejdsformer: par- og gruppearbejde, klasseundervisning
Skriftligt arbejde: enkle korte selvproducerede sætninger i forbindelse med præsent ation og personbeskrivelse. Udformning af spørgsmål, diktater (fransk/fransk og s imultan)
Kursistoplæg i mindre grupper og evt. for hele klassen.
Aktiviteter:
Tilrettelæggelse:
Repetition og udvikling af temagloselister startet på basisniveau.
Repetition og udvikling af ordforråd til præsentation og beskrivelse af sig selv og
andre.
Der benyttes relevant lyd og billedmateriale, hvor frankofone personer præsent erer
sig.
Enkle tekster fra bl.a. begyndersystemer, der beskriver frankofones liv og hverdag
kan ligeledes bruges.
Læsestrategier: scanning, informationssøgning:
Kursisterne læser tekst med det mål for øje at finde franske ord for danske ord samt
at svare på enkle spørgsmål til teksten på dansk.
Samtalestrategier i forbindelse med billed- og personbeskrivelse:
Kursisterne præsenteres for et foto eller et maleri med enkle motiver, der tematisk er
relevant. Efter et minuts tid fjernes billedet, og kursisterne tager stilling til udsagn
om billedet og fortæller, hvorvidt de er sande eller falske. Der benyttes og trænes
specifikke udtryk og gambitter. Kursisterne kigger afslutningsvis på bill edet for at
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tjekke, hvorvidt de huskede korrekt. Der er ikke fokus på hukommelse men på ko mmunikation og kommunikative strategier!
Skriftlig og mundtlig, billedbeskrivelse, med fokus på træ ning af ordforråd og mulighed for at benytte fantasi. Kursisterne finder og noterer relevante gloser, inden de
påbegynder den mundtlige beskrivelse, så der fokuseres på fluency.
Læsestrategier, tekstlæsning, tekstforståelse, ordforråd.
It: Kursisterne søger på søgemaskiner og franske butikkers hjemmesider efter b eklædningsgenstande, så de kan kombinere billede og tekst og styrke og udvide deres
tematiske ordforråd.
Materialer

Begynderbøger: i de fleste moderne begynderbøger, danske som franske, findes der
materiale, lyd, billeder og tekster om identitet.( Emnet er introduceret allerede på
basis og kan nu udvides / udvikles.)
Billedmateriale der belyser tekst og tema bør jævnligt inddrages i undervisningen til
samtaletræning og for at styrke og træne relevant ordforråd og grammatik.
Relevant lyd og billedmateriale.Emu’en har relevant materiale om emnet.
Der findes hjemmesider fra fransk tv med relevant materiale
Relevante hjemmesider

Evaluering

Løbende evaluering parvis med repetition af ord, udtryk og vend inger; diktat (simultan og fransk/fransk). Som afslutning på forløbet kan kursisterne komme med fo rslag til en ordliste med 20 – 30 nøgleord og udtryk, som de opdeler efter or dklasser
og emner samt koordinerer i grupper. Hver enkelt kursist gemmer sin or dliste til
senere brug og videreudvikling. Alle ordlisterne kan lægges på holdets hjemmeside til
gensidig inspiration. Præsentere sig selv og sin familie, sine interesser og fritidsb eskæftigelse.(evt. PowerPoint eller collage)

Emne

Fêtes et traditions françaises

Indledende
bemærkninger

Niveau D
15 – 18 timer
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Emne: Fêtes et traditions en France et dans la francophonie
Nøgleord: Noël - le jour de l'An - l'Epiphanie - la Saint-Valentin - Pâques
- la Pentecôte - la Fête nationale - l'Assomption - la Toussaint
I forløbet kan indgå tekstmaterialer og sproglige aktiviteter, der på forske llig måde drejer sig om de traditionelle højtider og mærkedage, som de u dspiller sig i Frankrig og i den fransktalende verden. Endvidere kan der
perspektiveres til tilsvarende traditioner inden for den hjemlige kulturkreds. Med indholdsmæssig hovedvægt på julens traditioner vil fo rløbet
med fordel kunne afvikles i november og december måned.
Faglige mål

Forløbets mål er, at kursisten kan
læse og forstå forskellige typer tekster på fransk om emner, der relaterer sig til
traditionelle højtider og mærkedage, som disse udtrykker sig i Fran krig og i
den fransktalende verden
anvende it i forbindelse med informationssøgning og tekstproduk tion vedrørende emnet
se forskelle og ligheder mellem fransk kultur og egen kultur i forhold til franske
traditioner og i forhold til egne
udtrykke sig med et centralt ordforråd om disse traditioner og kommunikere
herom
udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog inden for
korte, traditionelle genrer som julebrev, julekort, (j ule)fortælling, opskrift,
ønskeseddel og Valentin-digt.

Indhold

Forløbet inddrager følgende kernestof:
Viden om kulturforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande inden for et
alment og internationalt betonet emne, samt tekster af forskellige genrer
herom;
Kommunikationsstrategier, centralt og relevant ordforråd inden for et afgræ nset emne, samt ”udtale og intonation” i forbindelse med teksttilegnelse og
tilhørende mundtlige aktiviteter;
træning i centrale syntaktiske strukturer og ortografi samt i skriftlig kommunikation gennem skriftlige øvelser og skriftlig fremstilling afpasset efter
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modtager, hensigt og indhold.
Tilrettelæggelse

Med bred fokus på alle færdighedsområder, herunder lytte -, tale-, læse- og
skrivefærdighed, lægges der med emnet op til en beskæftigelse med talrige
teksttyper og heraf afledte mundtlige og kommunikative aktivit eter.
De fleste undervisningsmaterialer til franskundervisningen indeholder
tekstafsnit med tilhørende opgaver om de franske højtider og mærkedage,
men netop til dette emne er Internettet tillige en righoldig ressource.
Gennem en løbende beskæftigelse med emnerelevante tekstmaterialer,
lytteøvelser og opgaver, herunder også eventuelle interaktive opgaver på
Internettet, skabes et grundlag for kommunikative aktiviteter for såvel par og gruppearbejde som for det samlede undervisningshold.
I forbindelse med det mundtlige arbejde kan der eksempelvis udformes
gruppebaserede, kommunikative spil af typen 'Trivial Pur suit' i forenklet
udgave, hvor kursisterne skiftevis trækker paratviden -spørgsmål på fransk
om det aktuelle emne, som derefter søges besvaret efter aftalte regler.
Endvidere kan der udarbejdes kommunikative paropgaver i form af mere
eller mindre åbne dialogopskrifter på dansk, som skal udføres på fransk,
og endelig kan der arbejdes med korte, disponerede, mundtlige oplæg ve drørende såvel fælles som individuelt læste delemner.
Eventuelt inddragede sange vil i mange tilfælde være indspillede og vil
kunne høres på lydbånd, cd eller på Internettet (fx via faciliteten YouT ube), og de vil efterfølgende kunne synges i timerne.
I det skriftlige arbejde kan der eksempelvis indgå indledende morfologi - og
syntakstrænende øvelser, hvor en teksts gloser, fx verber, skal anvendes
med andre bøjningsformer i nye sætninger.
Der kan arbejdes med små emnerelevante indsætningsopgaver og oversæ ttelsesøvelser, der træner særligt ordforråd, særlige udtryk og vendi nger
eller grammatiske områder, og i det videre arbejde kan der indd rages friere
skriftlige aktiviteter inden for højtidernes og mærkedagenes traditionelle
genrer som i følgende eksempler:
Écris une carte de Noël.
Écris la recette de ton meilleur gâteau de Noël.
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Raconte ton meilleur Noël.
Écris un poème sur une carte pour la Saint-Valentin.
I øvrigt er emnet egnet til at indgå i samspil med andre fag, så hvor det er
muligt, vil fag som billedkunst, dansk, historie og livsanskuelse kunne b idrage frugtbart med supplerende indfaldsvinkler og uddybende viden til de
emneorienterede aktiviteter i franskundervisningen.
Materialer

I forløbet kan indgå tekster og opgaver med relation til emnet fra dive rse
undervisningsmaterialer med tilhørende audiovisuelle hjælpemidler, heru nder tekster af forskellig type, såsom informerende fremst illinger, dialoger,
fortællinger og sange, samt lytteøvelser, etc.
Selvproducerede, målrettede opgaver, - af lærer og evt. af kursister, vil
være af stor værdi, og endvidere kan der indgå tekster, aktivitetsforslag og
interaktive opgaver fra Internettet.

Evaluering

I forbindelse med evaluering kan kursisterne individuelt, parvis eller i
grupper forberede en kort, disponeret præsentation på fransk over et eller
flere delemner i forløbet. Præsentationen må gerne tage udgang spunkt i
personlige oplevelser, og den må tillige gerne inddrage audiovisuelle eller
informationsteknologiske hjælpemidler, ligesom den kan indbefatte ko nkrete genstande. Præsentationen fremlægges på klassen og afrundes med
en kort uddybende samtale på fransk på baggrund af spørgsmål fra m edkursisterne.

5.6 Niveau D Dansk som andetsprog i fagene

Emne

Tour de France
En kompleks sproglig og kulturel kontekst

Indledende
bemærkninger

I en franskundervisning med kursister med forskellige etniske baggrunde vil der
være tale om en flersproget situation, hvor kursisternes forskellige intersprog på
dansk vil variere fra kursist til kursist. Men alle har det samme mål: at lære fransk,
men på baggrund af forskellige sociale, regionale, nationale og sproglige/kulturelle
baggrunde. Med afsæt i disse forskellige repræsenterede sprog/kulturer skal alle
lære fransk som kommunikationssprog med primært fokus på indhold og komm unikationsstrategier.
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Emnet vil være ‘Tour de France’, hvor der arbejdes med artikler fra franske blade
med interviews med franske cykelryttere og franske tv-optagelser fra Tour de
France med franske kommentatorer.
Emnet ‘Tour de France’ rummer mange forskellige tilgange, som fx en stor sport sbegivenhed I Frankrig eller som en international mediebegivenhed med deltagelse
af udenlandske cykelryttere. Eller emnet kan give anledning til at inddrage lande,
hvor cyklen er et vigtigt transportmiddel. Her vil kursister fra disse lande kunne
bruge deres forhåndsviden og erfaringer I samtalen om cyklen og dens a nvendelse.
Eller en anden vinkle på emnet kunne være, hvordan man lærer at cycle, en fæ rdighed som ikke alle tosprogede kursister behersker. Her kan man inddrage de
forskelligt repræsenterede kulturers holdninger og erfaringer vedr. Cyklens anve ndelse.
Faglige mål

Indhold

Forløbets mål er, at kursisten kan


læse og forstå forskellige typer tekster inden for udvalgte almene emner



forstå indholdet af lyd- og billedmedier inden for udvalgte almene emner



indgå aktivt i en samtale inden for udvalgte almene emner



fremlægge og redgøre for et forberedt emne



kommentere og uddybe egne synspunkter og holdninger



udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forstå eligt.

Forløbet inddrager følgende kernestof:


kommunikationsstrategier



udtale og intonation



centralt ordforråd



forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner



kultur- og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Som supplerende stof inddrages relevant billedmateriale.
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Materialer

Artikler om emnet fra fransk presse og tv og divers e lærebogssystemer i fransk.

Tilrettelæggelse

Kursisterne

Evaluering



arbejder i grupper



laver brainstorming på emnet og klassificerer ordforrådet i mindmap



vælger og læser relevante korte tekster om emnet



markerer og fokuserer på ét for emnet relevant fransk ordfor råd



træner ordforrådet i forskellige mundtlige sammenhænge som interviews,
præsentation og diskussion



inddrager kursisternes viden og erfaringer med cykelløb fra de respektive
lande



inddrager cyklen og dens muligheder som en vinkel på emnet.

Kursisterne laver rollespil med tv-interviews med cykelryttere, tilskuere, reportager
om regionerne på de forskellige etaper.

5.7 Niveau D Bæredygtighed

Emne

Sauver la terre!

Indledende
bemærkninger

Emnet bæredygtig udvikling kan indgå i faget fransk i for bindelse med emner, der
berører såvel miljømæssige, samfundsmæssige som kulturelle aspekter.
Emnet bæredygtig udvikling kan inddrages , når man arbejder med


Forbrug og overforbrug – herunder familiens husholdning, ferievaner og
transport



Affald og energi – herunder genbrug på såvel det personlige som på det
mere overordnede plan, boligens indretning med alternative varmekilder



Miljø og demokrati- som for eksempel ligeberettigelse af minoritetsgrupper og kulturelle/sproglige mindretal
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Faglige mål

Indhold

Materialer

Den tredje verden – herunder formidling af erfaring og viden til verdens
fattige lande i forbindelse med forebyggelse af klimakatastrofer.

Forløbets mål er, at kursisten kan


læse og forstå forskellige typer tekster inden for udvalgte almene emner



kommentere og uddybe egne synspunkter og holdninger



udtrykke sig skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog om
udvalgte almene emner afpasset læser og formål.



Forløbet inddrager følgende kernestof:
forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner



Centralt ordforråd



Centrale syntaktiske strukturer, herunder grammatik og ortografi



Kultur- og samfundsforhold i Frankrig med fokus på forbrug og overfo rbrug i familiens husholdning.

Artikler, annoncer i franske aviser, tidsskrifter og på www.fr der relaterer til emnet
’Sauver la terre’.
Kursistproducerede power-pointpræsentationer
Skriftlige opgavesæt i fransk under almen voksenuddannelse maj 2008 og maj
2012.

5.8 Niveau F Faglig læsning

Emne

Multimodal tekst
Biographie : La chanteuse Patricia Kaas

Indledende
bemærkninger

I franskundervisningen er der blevet arbejdet med emnet ‘La musique’. På
www.youtube.com har kursisterne lyttet til forskellige franske sange med Patricia
Kaas. Derefter skal kuristerne arbejde med Patricia Kaas’ biografi, som de finder
på http://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Kaas, en multimodal tekst på fransk.
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Læsning af en biografi stiller særlige krav til kursisterne, hvor der er tale om flere
aspekter I teksten. I biografien tager man udgangspunkt I den person, der har
oplevet forskellige begivenheder, man føjer den ene begivenhed til den næste som
led i en kæde. For at illustrere dette benytter man forskellige tidskonjunktioner
som ‘depuis’, ‘où’, ‘et’, ‘quand’, og ofte lader man begivenhederne blive omkranset
af en tidsangivelse ‘en 2009’ i forbindelse med datoer og årstal.
Der arbejdes med TÆNK HØJT – modellen (mundtlig formulering og visualisering).
Faglige mål

Indhold

Forløbets mål er, at kursisten kan


læse og forstå forskellige typer tekster inden for udvalgte almene emner



anvende it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning,
kommunikation og tekstproduktion



forstå indholdet af lyd- og billedmedier inden for udvalgte almene emner



indgå aktivt i en samtale inden for udvalgte almene emner.

Forløbet inddrager følgende kernestof:


forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almen e emner



kultur- og samfundsforhold i Frankrig inden for udvalgte almene emner.

Materialer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Kaas

Tilrettelæggelse

Kursisterne


arbejder i par



får udleveret den faglige tekst om Patricia Kaas



aftaler at læse teksten højt på fransk



markerer de steder i teksten, hvor de vil standse, for eksempel efter et a fsnit



markerer konjunktioner og tidsangivelser i teksten



læser teksten højt på fransk
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siger på skift noget om tekstens indhold på fransk



partneren kigger i teksten og sammenligner det sagte med tekstens indhold.

Gensidig kursistevaluering: partneren kommenterer på det mundtligt formulerede
uden at afbryde.

5.9 Niveau Basis It

Emne

Moi et mes amis

Indledende
bemærkninger

I begynderundervisningen i fransk, hvor man skal lære at præsentere sig selv, sin
familie og sine venner på fransk kan mobiltelefonen med fordel inddrages. De
unge kursister har allerede kompetencer i at bruge mobiltelefonen og den s mange
funktioner, herunder videooptagelser med lyd. Videopræsentationerne kan være
optaget enten som ren lyd eller med både lyd og billede.

Faglige mål

Indhold

Materialer

Forløbets mål er, at kursisten kan


samtale via små dialoger i et enkelt sprog om genkendelige emner



præsentere indhold af billeder om genkendelige emner



udtrykke sig med en nogenlunde forståelig udtale og intonation



anvende enkelte faste udtryk og vendinger.

Forløbet inddrager følgende kernestof:


grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation



enkel sætningsopbygning, herunder elementer fra grundlæggende fransk
grammatik



grundlæggende ordforråd inden for udvalgte emner



enkle kommunikationsstrategier.

Mobiltelefon med videooptagelse.
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Kursisterne


forbereder små mundtlige præsentationer af sig selv og hinanden (navn,
alder, bopæl, familiemedlemmer og fritidsinteresser)



optager videosekvenser med fransk tale, hvor hver enkelt kursist på
fransk præsenterer sig selv og sine medkursister



præsenterer sine videooptagelser for hinanden



downloader sine præsetationer til egen computer

Kursisterne stiller spørgsmål til hinandens videooptagelser på fransk.

