
COURS À DISTANCE ET EXERCICES LES SEMAINES 12-......? 

Bonjour ! 

Här kommer viktig information angående kursen steg 4 i franska ; några har redan upptäckt att vi inte har så mycket 

kvar av kursen......Det vi har att fokusera på är :  1) 1 skriftligt prov på boken och läsa klart den 2) de nationella 

proven, 3) ett litet kort eget arbete att skriva om en fransk företeelse och redovisa skriftligt och muntligt 4) 

repetera vardagliga fraser och situationer och interaktiva hör- och pratövningar (sådana kortisar vi gör hela tiden på 

lektionerna i form av dagens nyheter, fråge- och underhållningsprogram). Enligt ordinarie schema skulle vi ha 

fortsatt med bokläsningen och tränat muntligt och auditivt på nationella prov (mest i syftet att lära oss prata och 

höra bättre, mindre för np:s skull). En av de viktigaste punkterna är att ni som missat interaktiva moment 

(hörförståelser, läxor och kommunikativa övningar) skall få chansen att göra dessa när ni kommer tillbaka. 

Av erfarenhet blir prov och läxor som görs hemma eller via visioconférence oftast väldigt svåra och missvisande i 

språk, därför vill jag undvika att ni får alltför stor press på er; så proven får vi genomföra när vi är åter på skolan 

fysiskt; jag har också undvikit att lägga ut en massa obligatoriska inlämningsuppgifter, som ni märker blir dessa 

också väldigt jobbiga och svårare att göra på egen hand; nu ligger en massa länkar till prov, hörförståelser och 

annat; ni arbetar med detta som ni vill; jag kommer att finnas tillgänglig en ligne under ordinarie lektionstid och på 

läxklubbar; men eftersom jag har lektioner på andra stadier och andra ställen så får ni gärna kontakta mig när som 

helst på dygnet, chatta, mäjla, smsa eller ringa; lördagar och söndagar brukar det vara lätt att nå mig; jag har ganska 

dålig uppkoppling på nätet hemma, bara så ni vet, och jag brukar försöka slå av datorn vid 17.00 på söndagar; 

därför är det VIKTIGT att ni smsar mig om jag inte svarar relativt snabbt; MYCKET VIKTIGT ATT VETA ATT JAG FINNS 

TILLGÄNGLIG 24 heures sur 24 heures. Bättre höra av sig 1 gång för mycket än 1 gång för lite. 

När vi sedan är tillbaka så kommer jag också att erbjuda så mycket extra läxklubbshjälp som möjligt; efter påsk är 

mina kvällskurser slut och jag kommer att finnas tillgänglig mycket mer efter skolan 

NI som har missade läxförhör måste alltså se till att dessa blir gjorda innan betyg sätts. Men alla dessa fixar vi när ni 

är tillbaka. Vi vet ju inte hur det ser ut imorgon eller om  2 veckor. Men ni vet vad ni skall arbeta med. 

Jag uppdaterar alltid franska.be och lägger alltid ut info på ss; klassrummen fungerar sämre och är rörigare; jag har 

också uppdaterat länksamlingen till np;  

Hoppas ni lyckats ta er igenom detta mäjl nu; det är stavningskontrollerat många gånger, jag kan stava men i 

förebyggande syfta ber jag om ursäkt om min dator har ssskrivit en massssa exxtra bookstävver, en del sslinker 

uundan sstavningskontrollen 

Kör hårt, jag finns tillgänglig nästan dygnet runt; ser ni konstigheter i länkar så meddela gärna mig 

Monsieur Le Professeur; mon numéro de portable: 0732-043236; mél : 

stefan.gustafsson@campusmanilla.se ou gustafsson@gmx.fr et une salle de cours pour l’enseignement à 

distance (jag har skapat 1 särskilt klassrum för distansundervisningen) : klassrummet heter cours à 

distance2 et tu trouveras le code sur ss ou demande à Stefan 

men kom ihåg att kontrollera ss och franska.be ! 

Vill ni läsa boken med Stefan så kontakta mig så gör vi det på något media under ordinarie lektionstid eller 

annan bestämd tid 

Bon courage! Monsieur Le Professeur 

reviderad planering under distansundervisningen på gymnasiet:  

 lektionsarbete; varje hemmalektion skall inledas med ca 10 minuters 
hörförståelse på https://www.france24.com/fr/direct 

här kan jag öva; länkar 

12 arbeta med provet/boken; hörövningar (audio30t40); läsa boken provhäfte; delf 

13 arbeta med provet; prov onsdag v13 eller framskjutet till v22; läsa 
boken och arbeta med vardagliga situationer 

provhäfte; delf 

14 här skulle vi ha haft provgenomgång+film (Les Misérables) men 
fortsätter distansstudierna så ersätts detta med repetition av 
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vardagliga situationer och fraser +; vi fortsätter läsa boken och 
besvara frågorna som finns på franska.be 

16 öva på nationella prov (cn11); nationella prov höra+skriva); delf 
massor av bra övningar; vardagsdialoger; läsa boken 

öva np/delf; länksamling np; mer 
länkar; delf; delf2:delf4 

17 muntliga övningar i form av roliga frågor och påståenden; grammatiska 
övningar inför np***; läsförståelse; ha läst klart boken; skriftlig och muntlig 

redovisning av hela boken; vardagsdialoger 

cn1 – cn2 – cn3 - cn4 – cn5 – cn6 -
cn7; ordträningssajt; 

18 nationellt prov läsförståelse  

19 förberedelse muntliga nationella prov*, eget projektarbete(tdipremiere)  

20 förberedelse muntliga nationella prov, eget projektarbete(tdipremiere) eget projektarbete 

21 eget projektarbete(tdipremiere); vardagsdialoger  

22 redovisning muntligt och skriftligt egna projekt och ev. det flyttade provet  

23 övrigt, kursavslutning  

 

*muntliga nationella prov=man skall prata om olika ämnen som man får vid examinationstillfället; varje elev 

kommer att få en tid (25 minuter) då provet genomförs; dessa tider kommer att läggas ut på ett schema; i största 

möjliga mån skall dessa tider tas från läxhjälp eller håltimmar; detta skulle vi ha övat på under lektionstiden 

**hörövningar (audio30t40); på denna länk kan man träna sig på sådana hörövningar vi skulle ha gjort tillsammans 

på lektionerna; man kan göra 1 eller alla; man tränar på att höra; skriva ner frågorna; ingenting man måste lämna 

in; vill man skicka till mig för att få det rättat så går det utmärkt; det är viktigt att man tränar på att lyssna; det är 

ingen mening att skriva ut texten; när vi är tillbaka i skolan kommer vi att göra några liknande hörövningar som blir 

bedömda; har man då lyssnat på audio30t40 så skall man kunna klara detta utmärkt: man behöver också gå in på 

https://www.france24.com/fr/direct och lyssna på direktnyheter; hörövningarna på np brukar innehålla en sådan 

del 

***grammatiska övningar inför np är länkarna cn; det är ord och grammatikövningar, steg 3-4; den här punkten får 

öva på hur mycket eller hur lite man vill, det finns massor av länkar, allt varken skall eller kan man göra, testa gärna 

någon övning på DELF, nivåerna stämmer inte alltid, steg 4 brukar ibland översättas med B1 
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