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Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall  

förstå vardagligt tal i olika instruktioner, berättelser och beskrivningar   

kunna delta i och upprätthålla samtal om vardagliga ämnen   

kunna redogöra, såväl muntligt som skriftligt, för olika händelser i sin egen omgivning  

förstå och behärska den grundläggande språkliga uppbyggnaden i franskan  

ha god läsförmåga och ett korrekt och tydligt uttal  

kunna läsa och uppfatta enklare sakprosatexter och bearbeta och återberätta dessa  

kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt i berättande, beskrivande eller instruerande form  

ha stor kännedom om fransk kultur, franskt levnadssätt och vardagsliv och kunna göra 
relevanta jämförelser av olikheter och likheter mellan den egna kulturen och den fransktalande  

ta stort ansvar för hur den egna språkinlärningen går till  

kunna använda olika verktyg för att förstå, bearbeta och återberätta olika skriftliga och 
muntliga situationer  

kunna redogöra för egna värderingar och åsikter på franska  

ha läst, förstått och redovisat ett skönlitterärt verk  

känna till de grundläggande dragen i den franska historien, litteraturhistorien och 
samhällsutvecklingen  

kunna använda franskan som huvudsakligt kommunikationsspråk  

kunna i enkel form planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter ind ividuellt eller i 
samarbete med andra.  

kunna använda ordböcker, faktaböcker, modern informationsteknik såsom internet och 
multimedia, teve, rad io och andra hjälpmedel för att öka den egna språkinlärningen och 
språkutvecklingen       
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Betygskriterier  

Kriterier för betyget Godkänd  

Eleven förstår huvudinnehållet i olika vardagliga situationer i varierande språkliga 
sammanhang   

Eleven kan uttrycka sig enkelt men korrekt, muntligt och skriftligt, i olika kommunikativa 
miljöer, detta med viss handledning.   

Eleven kan tala och skriva en enkel, begriplig och tydlig franska med visst sammanhang.  

Eleven kan variera sitt språkbruk i olika situationer såväl muntligt som skriftligt.  

Eleven kan ställa frågor och besvara dessa i olika kommunikativa situationer, muntligt och 
skriftligt.  

Eleven kan själv dra slutsatser om olikheter av olika språkliga företeelser.  

Eleven har god kunskap om de olika momenten i franskans språkliga uppbyggnad.  

Eleven visar prov på eget ansvarstagande, är väl medveten om sitt sätt att lära men behöver 
visst stöd och handledning.  

Eleven kan uttrycka egna värderingar och åsikter såväl muntligt som skriftligt.  

Eleven kan använda olika hjälpmedel såsom ordböcker, informationsteknik, teve och rad io för 
att bearbeta och redogöra för olika språkliga sammanhang  

Eleven utnyttjar olika hjälpmedel för att förstå, u ttrycka sig muntligt och skriftligt och för att 
lära sig.  

Eleven har läst, förstått och redovisat ett skönlitterärt verk  

Eleven känner till de grundläggande dragen i den franska historien, litteraturhistorien och 
samhällsutvecklingen  

Eleven försöker använda franskan som kommunikationsspråk  

Eleven känner till olika företeelser i den franskspråkiga kulturen och kan redogöra för dessa 
såväl muntligt som skriftligt.          
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Kriterier för betyget Väl godkänd  

Eleven uppfattar huvuddragen och olika detaljer i vardagligt talad franska språk och kan 
använda den information som ges.  

Eleven är medveten om och kan använda olika metoder för att klara att kommunicera i 
vardagliga situationer.  

Eleven kan använda olika hjälpmedel såsom ordböcker, informationsteknik, teve och rad io för 
att bearbeta, redogöra och vidareutveckla olika typer av information  

Eleven försöker använda franskan som arbetsspråk.  

Eleven har ett korrekt och bra uttal och kan tala med stort sammanhang.  

Eleven förstår och kan bearbeta innehållet i olika typer av texter, såväl enklare tidningstexter 
som mer avancerade faktatexter.   

Eleven har god förmåga att ställa olika slags frågor och besvara dessa med ett varierande 
språkbruk.  

Eleven behärskar de olika momenten i franskans språkliga uppbyggnad.  

Eleven tar initiativ och deltar aktivt i olika typer av dialoger och kommunikativa situationer.  

Eleven känner väl till olika företeelser och fenomen i den franskspråkiga kulturen och kan göra 
jämförelser med den egna kulturen.  

Eleven visar prov på stort eget ansvarstagande, är väl medveten om sitt sätt att lära.  

Eleven har läst, förstått, redovisat och analyserat ett skönlitterärt verk och gjort skriftliga 
redogörelser för innehållet.  

Eleven känner väl till de grundläggande dragen i den franska historien, litteraturhistorien och 
samhällsutvecklingen               
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  



Eleven har stor förståelse av olika typer av texter och kan redogöra och återberätta innehållet.  

Eleven kan starta samtal, hålla i gång d iskussioner och vidareutveckla muntliga resonemang i 
olika slags situationer.  

Eleven har mycket god uttrycksförmåga såväl muntligt som skriftligt och kommunicerar u tan 
större avbrott.  

Eleven kan tillgodogöra sig innehållet i olika slags texter. Eleven kan bearbeta innehållet, d ra 
enklare slutsatser, kommentera och vidareutveckla textens innehåll.  

Eleven skriver tydligt och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt på olika sätt.   

Eleven har mycket god förmåga att ställa olika slags frågor och kan besvara dessa med ett rikt 
och varierande språkbruk.  

Eleven försöker använda franskan som arbetsspråk så mycket som möjligt.  

Eleven behärskar mycket bra de grundläggande momenten i franskans språkliga uppbyggnad.  

Eleven tar stort initiativ och deltar mycket aktivt i olika typer av d ialoger och kommunikativa 
situationer.  

Eleven visar prov på stort eget ansvarstagande, är väl medveten om sitt sätt att lära.  

Eleven är van vid att söka, bearbeta, förstå och vidarebefordra olika typer av information som 
eleven själv har tagit fram med hjälp av modern informationsteknik, teve, rad io, böcker eller 
andra hjälpmedel.  

Eleven har mycket goda kunskaper om kulturen i den franskspråkiga världen och kan dra 
slu tsatser och kommentera förhållanden med ett sammanhängande språkbruk, såväl muntligt 
som skriftligt.  

Eleven har tillgodogjort sig och analyserat minst ett skönlitterärt verk och utifrån detta gjort 
skriftliga och muntliga redogörelser och förklaringar.  

Eleven känner till de grundläggande dragen i den franska historien, litteraturhistorien och 
samhällsutvecklingen           
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