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Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall  

kunna uppfatta vardagligt talad franska även i snabbt tempo  

kunna vara en aktiv part i ett samtal och kunna ställa och besvara frågor  

kunna muntligt och skriftligt redogöra för en händelse på korrekt franska  

kunna uttrycka sina åsikter och delta i en argumenterande debatt med ett varierande språkbruk  

kunna läsa och förstå innehållet i skönlitterära texter av olika slag  

kunna begära och ge information i skrift och tal samt berätta och beskriva olika företeelser  

känna till olika kulturella fenomen i den fransktalande kulturen  

förstå hur den egna språkinlärningen går till  

kunna använda olika hjälpmedel för att söka, bearbeta, förstå och förmedla information av olika 
slag  

vara van vid användning av modern informationsteknik såsom internet och multimedia, 
ordböcker, radio och teve  

kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt 
därvid dra slutsatser om sitt arbete.  

ha läst och redovisat minst ett skönlitterärt verk  

befästa och vidareutveckla sina kunskaper om det franska språkets uppbyggnad och struktur                
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Betygskriterier  

Kriterier för betyget Godkänd  

Eleven förstår vardagligt talad franska såväl situationsscener som snabbare talad nyhetsfranska.   

Eleven skall också ha viss kännedom om regionala varianter.  

Eleven kan kommunicera och aktivt delta i olika vardagliga samtal.   

Eleven kan ställa och besvara frågor såväl muntligt som skriftligt.  

Elevens språkbruk är korrekt, varierande och sammanhängande.  

Eleven förstår och kan redogöra för innehållet i olika typer av skönlitterära texter. Eleven skall 
också ha läst och analyserat ett skönlitterärt verk.  

Eleven kan redogöra för personliga förhållanden, egna åsikter och värderingar i såväl tal som 
skrift på en korrekt och sammanhängande franska.  

Eleven förstår, analyserar och kommenterar olika förhållanden i den franskspråkiga världen.   

Eleven kan göra relevanta jämförelser mellan olika språkliga och kulturella företeelser i det 
fransktalande språkområdet.  

Eleven kan använda olika hjälpmedel för att söka, bearbeta, förstå och förmedla information av 
olika slag på korrekt och sammanhängande franska såväl muntligt som skriftligt.  

Eleven kan skriva olika former av redogörelser och berättelser om olika kända och okända 
företeelser.  

Eleven använder franskan som huvudsakligt kommunikationsspråk.  

Eleven är van vid användning av modern informationsteknik såsom internet och multimedia, 
ordböcker, radio och teve för bearbetning och redogörelse av information  

Eleven är medveten om sin egen språkinlärning och deltar aktivt i inlärningsprocessen genom 
kontinuerlig utvärdering av metoder, arbetssätt och egen planering.  

Eleven befäster och vidareutvecklar sina kunskaper om det franska språkets uppbyggnad och 
struktur         
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Kriterier för betyget Väl godkänd  

Eleven förstår vardagligt talad snabb franska i olika situationer 



 
Eleven skall också ha kännedom om regionala språkliga varianter.  

Eleven använder ett varierande språkbruk och kan formulera sig och få fram sina synpunkter 
med hjälp av olika omformuleringar.  

Eleven har ett mycket korrekt och sammanhängande språkbruk som kan anpassas till olika 
situationer.  

Eleven kan läsa, bearbeta, förstå, omformulera, kommentera och vidarebeordra information 
såväl muntligt som skriftligt, från olika typer av texter som t.ex. sakprosa, skönlitterära texter, 
tidningsartiklar m.m.  

Eleven är en aktiv deltagare och initiativtagare i d ialoger och kommunikativa situationer och 
använder ett varierande språkbruk med sammanhang och korrekta formuleringar.  

Eleven förstår, analyserar och kommenterar olika förhållanden i den franskspråkiga världen.   

Eleven kan göra relevanta jämförelser mellan olika språkliga och kulturella företeelser i det 
fransktalande språkområdet.  

Eleven kan skriva längre berättelser och skriftliga redogörelser angående olika kända och 
okända företeelser på en korrekt och varierande franska.  

Eleven använder franskan som huvudsakligt kommunikationsspråk.  

Eleven kan använda olika hjälpmedel för att söka, bearbeta, förstå och förmedla information av 
olika slag på korrekt och sammanhängande franska såväl muntligt som skriftligt.  

Eleven är van vid användning av modern informationsteknik såsom internet och multimedia, 
ordböcker, radio och teve för bearbetning och redogörelse av information  

Eleven är väl medveten om sin egen språkinlärning och deltar aktivt i inlärningsprocessen 
genom kontinuerlig utvärdering av metoder, arbetssätt och egen planering.  

Eleven befäster och vidareutvecklar sina kunskaper om det franska språkets uppbyggnad och 
struktur.  

Eleven har läst och analyserat såväl muntligt som skriftligt ett skönlitterärt verk.        
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  

Eleven förstår, kommenterar och argumenterar innehållet i vardagliga situationer och debatter, 
både muntligt och i längre skriftliga redogörelser.  



Eleven deltar mycket aktivt i olika situationer och uttrycker varierande synpunkter på ett 
mycket korrekt och väl sammanhängande språkbruk.  

Eleven talar och skriver korrekt, tyd ligt, varierande och med stort sammanhang och utan 
avbrott.   

Eleven förstår, bearbetar, analyserar och kommenterar olika förhållanden i den franskspråkiga 
världen.   

Eleven kan göra mycket relevanta jämförelser mellan olika språkliga, kulturella och sociala 
företeelser i det fransktalande språkområdet, både i sammanhängande tal och i längre skriftliga 
redogörelser.  

Eleven kan använda olika hjälpmedel för att söka, bearbeta, förstå och förmedla information av 
olika slag på korrekt och sammanhängande franska såväl muntligt som skriftligt.  

Eleven är mycket van vid användning av modern informationsteknik såsom internet och 
multimedia, ordböcker, rad io och teve för bearbetning, sammanfattning och redogörelse av 
information  

Eleven är mycket medveten om sin egen språkinlärning och deltar mycket aktivt i 
inlärningsprocessen genom kontinuerlig utvärdering av metoder, arbetssätt och egen planering.  

Eleven befäster och vidareutvecklar sina kunskaper om det franska språkets uppbyggnad och 
struktur samt drar slutsatser om den grammatiska strukturen.  

Eleven har läst och analyserat såväl muntligt som skriftligt minst ett skönlitterärt verk.  

Eleven kan skriva längre analyser och skriftliga redogörelser angående olika kända och okända 
företeelser.  

Eleven använder franskan som huvudsakligt kommunikationsspråk.               
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