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Lærer:		Jean-Luc	Thierry	Toutain	
	
Bogsystem:	Allez	Hop87.	Gyldendal	
	
Franksundervisningen i 8. klasse udarbejdes efter undervisningsministeriets 
fællesmål for faget,: 
• De kommunikative færdigheder (at eleverne er i stand til at forstå og 
kommunikere, mundtlig og skriftligt, om hverdagsemner) 
• Sprog og sprogbrug (forstå og bruge grammatikken, udtale, intonation, gøre 
sproget mere og mere levende) 
• Sprogtilegnelse  
• Kultur- og samfundsforhold 
 
8. klasses franskprogram er en naturlig overbygning/fortsættelse af det som 
eleverne har lært i 7. klasse. 
 
Primær mål er  
-at forstå talt fransk og udtrykke sig, så man bliver forstået 
-at kunne læse forskellige slags tekster 
-at bruge ordbøger,grammatikker,internettet osv. 
-at få historisk viden om Frankrig og fransktalende lande 
 
 
Grammatiske emner: 
Vi repeterer en del grammatik for 7. klasse og udvider med nye emner, så som tiderne, modal 
verber og udvider ordforrådet 
Der tages forbehold for løbende ændringer i undervisningsplanen. 
 
 
Emner som klassen vil arbejde med: 
Idrætsudtryk, sportsgrene, franske sange, og film, fritidsinteresser 
	
	
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

21. 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 

Allez Hop 7 
 
Kapitel 1 til kapitel 3 skal eleverne lære : 
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- Gennemføre en 
samtale på fransk 
 
 
Arbejde med de 
forskellige grammatiske 
og sproglige områder 

 

-At bruge navneordenes bestemte og ubestemte 
kendeord 
-De grammatiske udtryk: nom, verbe….. 
-At beskrive en persons udseende 
-At bøje tillægsord 
-At bøje être og avoir i nutid, samt nægtelse 
-Navnet for sportsgrene 
-Første bøjning –er 
 
 
 
Have fokus på grammatik 
 

 
November – 
December 2018 
 

Læse, forstå og referere 
hovedindholdet af 
skrevne tekster i 
dagligdagssprog 

 

Kapitel 4 til kapitel 8 skal eleverne lære : 
-At tale om rummene i et hus 
-At placere tillægsord rigtig 
-At bruge ejefald 
-At bruge aller i nutid 
-At tale om dyr 
-Nægtelserne: ne… pas, ne … rien og ne… 
jamais 
-Bon, meilleur 
-At tale om skolen 
-Futur proche 
-Udtryk med faire 
-At sige årstal 
-2. og 3. bøjning 

 
Januar -April  2019 
 

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

Kapitel 9 til kapitel 12 skal eleverne lære : 
-At spørge om vej 
-At bruge verbet venir 
-Bydeform 
- Ordforråd om tøj 
-At købe ind 
-Påpegende stedord 
-Passé composé 
-Ordforråd om mad 
-Vouloir og pouvoir i nutid 

 
Maj –Juni 2019 
 

Deltage i samtaler om 
kendte emner 

 

Kapitel 13 til kapitel 15 skal eleverne lære : 
-Ordenstal 
-At bruge tilbagevisende stedord 
-At bruge tilbagevisende udsagnsord i nutid 
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Gruppearbejde om 
emnerne i bogen. 
Fremlæggelser. 

 

-At tale om ferie 
-At bruge tout, toute, tous, toutes 
-At bruge udtrykket il faut 

 
 
 


