Fransk begyndersprog B
1. Fagets rolle
Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske
sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels
som erkendelsesmiddel og som genvej til forståelse af andre romanske sprog og kulturer. Endvidere
omhandler faget kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande. Fagets
metode er primært anvendelse af mundtlig kommunikation og arbejde med tekster.
2. Fagets formål
Viden og færdigheder:
Eleverne skal have en sådan viden om det franske sprog og sådanne sproglige færdigheder, at de kan
forstå, tale og kommunikere på et enkelt og sammenhængende fransk. Eleverne skal have indsigt i og
forståelse af fransksprogede samfund og disses kulturer.
Lærings- og arbejdskompetencer:
Eleverne skal kunne arbejde koncentreret og systematisk med sprogtilegnelse og kunne arbejde med
sproget gennem læsning, lytning, ordforrådstilegnelse og fordybelse i sprogets grammatiske struktur.
Personlige og sociale kompetencer:
Eleverne skal være bevidste om egne læreprocesser og om opnåelse af studiekompetence. Eleverne skal
være fagligt og studiemæssigt selvstændige og kunne arbejde i både par- og gruppesammenhæng.
Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer:
Eleverne skal kunne reflektere over egen kultur i sammenligning med andre fransksprogede kulturer, og i
tilknytning hertil skal de kunne gøre sig overvejelser om ligheder og forskelle ved at være en del af et
tosproget og to-kulturelt Grønland og et frankofont land.
3. Læringsmål og indhold
3.1 Læringsmål
Eleverne skal kunne:
a) forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet
gennem forskellige medier,
b) deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte såvel som almene emner,
c) læse og i hovedtræk forstå ubearbejdet fransk skønlitteratur samt sagprosa i et enkelt sprog,
d) redegøre mundtligt for et kendt emne på et enkelt og sammenhængende fransk,
e) udtrykke sig skriftligt om kendte såvel som almene emner på et enkelt og sammen-hængende fransk,

f) anvende det erhvervede kendskab til franske og frankofone kultur- og samfundsforhold i samtale på
fransk og i arbejdet med de studerede emner,
g) relatere det erhvervede kendskab til franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kulturog samfundsforhold,
h) benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde og
i) anvende tosprogede ordbøger og en elementær fransk grammatik.

3.2 Kernestof
Kernestoffet er:
a) de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, både vedrørende samtalers og
teksters struktur og vedrørende den nødvendige syntaks og den morfologi, der er relevant for sprogets
lydside,
b) et grundlæggende ordforråd og idiomatik, som eleverne har brug for i samtaler både om almene emner
og om de studerede emner,
d) de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation, receptivt såvel som produktivt,
e) nutidige mundtlige og litterære og ikke-litterære skriftlige udtryksformer fra Frankrig og et af de andre
frankofone lande,
f) historiske, kulturelle og interkulturelle forhold med relevans for de studerede emner og
g) centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig.

3.3 Supplerende stof
Eleverne vil ikke kunne opfylde læringsmålene alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof består
af forskellige kulturelle, litterære, historiske og samfundsmæssige udtryk med udgangspunkt i den
frankofone verden. Stoffet skal uddybe og perspektivere kernestoffet samt udvide elevernes faglige
horisont, så de opfylder læringsmålene. Som i kernestoffet skal også det supplerende stof i videst muligt
omfang perspektiveres til både grønlandske og internationale forhold.
4. Undervisningens tilrettelæggelse
4.1 Didaktiske principper
a) Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes faglige niveau og viden.
b) Undervisningen tilrettelægges, så den i videst muligt omfang har karakter af en læringsdialog mellem
lærer og elever.

c) Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige undervisningsformer.
d) Undervisningen tilrettelægges, så elevernes interesser og behov tilgodeses, så eleverne får mulighed for
at opleve faget som spændende, relevant og vedkommende.
e) Undervisningen tilrettelægges, så der både er faglig progression i de enkelte forløb og temaer såvel som
progression i udvikling af fagsprog og terminologi, så eleven gradvis opøves i mere selvstændige
arbejdsformer og kompleks tænkning.
f) Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang perspektiveres til det omgivende samfund.

4.2 Arbejdsformer
Centralt i undervisningen står den faglige progression. Efter begynderundervisningen organiseres arbejdet
gennem 3-5 forskellige emner, og det sikres, at læringsmålene integreres heri. Arbejdsformerne vælges
under hensyntagen til variation og progression, og der anvendes fortrinsvis interaktive arbejdsformer med
henblik på udvikling af elevernes kommunikative kompetence. Fagets discipliner skal opleves som en
helhed, der i overensstemmelse med læringsmålene primært fokuserer på anvendelsesaspektet.
Eleverne skal erhverve sig den viden om sprog, der er nødvendig for at udvikle de kommunikative
kompetencer, og centralt i undervisningen står elevernes muligheder for egen sprog-produktion og
udfoldelse i forhold til læringsmålene. Fluency prioriteres højere end sproglig præcision. Et vist kendskab til
lytte-, læse- og kommunikationsstrategier skal give eleverne redskaber til at kunne igangsætte og
opretholde en kommunikation. Grammatik, tekstanalyse og fremmedsprogstilegnelse inddrages i relevant
omfang og under hensyntagen til den faglige progression. Undervisningen foregår i størst muligt omfang på
fransk.
It er en integreret del af franskundervisningen, både hvad angår indholdsdimensionen og
sprogfærdigheden. På indholdssiden bruges it til informationssøgning inden for de studerede emner. I
arbejdet med den skriftlige sprogfærdighed anvendes relevante interaktive øvelser og
træningsprogrammer. Forståelse af talt fransk sikres ved, at eleverne hører sproget formidlet gennem
forskellige medier. Arbejdet med fransk kultur og samfundsforhold inddrages og integreres løbende i
arbejdet med stoffet. Skriftligt arbejde inddrages i begrænset omfang som en støttedisciplin til den
mundtlige dimension.
4.3 Fagsprog
Undervisningen skal tilrettelægges, således at der arbejdes systematisk med udvikling af elevernes fagsprog
og forståelse og anvendelse af fagets terminologi. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne gradvist
opnår en sikkerhed i forståelse og brug af før-faglige begreber.
4.4 Samspil med andre fag
Undervisningen skal tilrettelægges, så der i perioder arbejdes tværfagligt og drages paralleller til andre fags
vidensområder. Der skal arbejdes med mindst et tværfagligt projekt i samarbejde med et eller flere af de

øvrige fag. Fag som historie, kulturfag og andre sprogfag er oplagte samarbejdspartnere. Efter
projektperioden afleveres en fælles dokumentation for fagene.
5. Evaluering
5.1 Løbende evaluering
Gennem individuel vejledning og brug af test, screening og selvevaluering får hver elev undervejs i det
samlede forløb en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i sit faglige standpunkt.
Der inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af
undervisningen. Grundlaget for evalueringen skal være læringsmålene. Evalueringen skal være
fremadrettet.
5.2 Prøveform
Der afholdes en mundtlig prøve på baggrund af en opgave med en ukendt, ubearbejdet fransksproget
prosatekst med et omfang på ca. 1 normalside. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner. En
opgave indeholder desuden et ukendt billedmateriale om almene emner.
Eksaminationen består af to dele. Første del af prøven består af en redegørende fra eleven og en
uddybende samtale på fransk samt prøvning i tekstforståelse. Den anden del af prøven består af en samtale
på fransk med udgangspunkt i billedmaterialet.
Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid, og eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
5.3 Bedømmelseskriterier
Ved prøven bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til lærings-målene. Der
lægges vægt på, at eksaminanden på fransk kan redegøre for det ukendte tekst-materiale og inddrage
relevante elementer af fransk og frankofon kultur, litteratur og samfund fra det studerede emne. Endvidere
lægges der vægt på samtalefærdighed om almene emner og tekstforståelse. Sammenhængende sprogbrug
er vigtigere end korrekthed i detaljen.
Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering

