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Franska 1 är en allt-i-ett-bok som uppfyller målen för Moderna språk
1 enligt Gy 11. Den passar all form av nybörjarundervisning i

franska men är främst avsedd för vuxna elever. Det självinstruerande
upplägget gör boken lämplig för både självstudier och

klassrumsundervisning.

Franska 1 ger struktur. Nybörjare i franska får en heltäckande
teoretisk grund att stå på.

I Franska 1 står de vardagliga situationerna i centrum. De
verklighetstrogna dialogerna underlättar en kommunikativ

undervisning.

Den nya upplagan har blivit aptitligare tack vare fyrfärg, nya foton
och en digital del som följer med på köpet. Den digitala delen ger

möjlighet att interaktivt, vid en dator, arbeta med

·
stavning



·
uttal

·
grammatik

·
läsförståelse

·
inspelade kapiteltexter

·
inspelade styckeord

·
inspelade frågor på texten

·
inspelad uttalsintroduktion.

läroplanen för gymnasiet GY 11 

Franska 1 uppfyller målen för Moderna språk 1 enligt GY 11 bl.a.
genom att innehållet rör sig på ämnesområden som är välbekanta för

i detta fall främst vuxna elever. Nyckelbegreppen i GY 11 är
Reception (läsa, lyssna), Produktion (tala, skriva) och Interaktion

(tala, läsa, skriva, lyssna).

Reception

Franska 1 innehåller "enkla texter", "dialoger och samtal". Stor vikt
läggs vid "språkliga företeelser" samt "fasta språkliga uttryck och
vardagsfraser". Dessa gås igenom i varje kapitel under rubrikerna

Grammatisk orientering, Uttal och Allmänt. Autentiska inslag såsom
reklam och skyltar förekommer bl.a. på sidorna 26, 63, 64, 91, 112,

121 och 135.

Produktion och interaktion

Eleven övar sig på "samtal och skrivande för kontakt och
kommunikation" med hjälp av frågorna i liten stil direkt under
texten (t.ex. s. 78). Mot slutet av boken får eleverna tillfälle att

uttrycka sig friare i form av berättelser (s. 115) och vägbeskrivningar
(s. 153). Eleven rustas till att känna säkerhet när det gäller uttal och

intonation (s. 6-13,



den digitala delen samt avsnittet Uttal i varje kapitel).
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