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Lærer:	Jean-Luc	Thierry	Toutain	
	
Bogsystem:	Allez	Hop	7.	Gyldendal	
	
	
På første år med franskundervisning skal eleverne blive i stand til at kommunikere 
på fransk på en enkel måde om : interesser, tal, farver, samt at præsentere sig selv og sin familie. 
For at opnå denne kommunikation skal eleverne lære de basale grammatiske regler i 
det franske sprog og lære den korrekte udtale. Desuden skal der opbygges et 
ordforråd af hyppigt anvendte og emnerelaterede ord. 
	 	
	
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
	
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

16. august Introduction  Programme de l’année scolaire. Présentation 
mutuelle des élèves 

August-Oktober 
2018 
 

-Lytte til fransk og 
prøve at forstå, hvad 
der tales om 
- Gennemføre en lille 
samtale på fransk 
-Lære noget om Paris 
 
 
Arbejde med de 
forskellige grammatiske 
og sproglige områder 

 

Allez Hop 7 
 
Kapitel 1 til kapitel 3 skal eleverne lære : 
-At sige tak,goddag og farvel 
-At spørge hvordan folk har det 
-At tælle til 40 
-At udtale nogle franske navn 
-At hilse på andre 
-At tælle til 60 
-At stille spørgsmål og svare med korrrekt 
intonation 
-At kende navne på nogle store franske byer 
-At fortælle hvor du bor og hvor gammel du er 
-Avoir i ental, nutid. 
 
Have fokus på grammatik 

 
November – 
December 2018 
 

Læse, forstå og referere 
hovedindholdet af 
skrevne tekster i 
dagligdagssprog 

 

Kapitel 4 til kapitel 7 skal eleverne lære : 
-At stille spørgsmål med qu’est-ce que c’est? Og 
svare med c’est un /c’est une  
-De ubestemte kendeord i ental 
-Noget om nogle franske kunstnere 
-At stille enkelte spørgsmål 
-At tælle til 70 
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-At spørge om og fortælle, hvad klokken er 
-At tælle til 100 
-At være i 3. person ental og flertal 
-De bestemte kendeord i ental 
-Resten af verbet être 
-Nægtelse, ne ….pas 

 
Januar -April  2019 
 

Prøve i franske 
færdigheder, lytte, 
skrive og grammatik. 
 
Lytte til og forstå 
tekstens indhold. 
 

Kapitel 8 til kapitel 13 skal eleverne lære : 
-At fortælle hvor noget er, hvordan man staver til 
noget 
-At tale om, hvilket land nogle kommer fra 
-At sige alfabetet på fransk 
-Bestemt og ubestemt kendeord i flertal 
-At bruge il y a  
-At fortælle, hvilket tøj man har på 
-Hvad farverne er 
-At bøje og placere tillægsord 
-At tale om hvad man laver 
-At bøje udsagnsord på –er i nutid 
-At bruge verbet aimer + navneform 
-Ord for almindelige gøremål 
-At fortælle om sig selv, familien og interesser 
-Ejestedordene  
-Ugedagenes navne 
-At bøje aller, avoir, faire, og jouer i ental nutid 

 
Maj –Juni 2019 
 

Deltage i samtaler om 
kendte emner 

 
Gruppearbejde om 
emnerne i bogen. 
Fremlæggelser. 

 

Kapitel 15 til kapitel 18 skal eleverne lære : 
-At sige, hvilken dato det er 
-At tale om vejret 
-Månederne samt årstidernes navne 
-Hvor man taler fransk 
-At beskrive en person, et værelse 
-Ord for møbler  
-At bruge ejefald på fransk 
-Ord for legemsdele 
-At bestille på en restaurant 
-Ord for madvarer 
-Noget om fransk madkultur og franske regioner 

 
 


