Franska Sektionen
På franska sektionen läser du franska upp till steg 7. Du kommer att ha minst en lärare med franska som
modersmål för att utveckla hörförståelsen, uttalet och skrivfärdigheterna. Enkla moment och kortare avsnitt i de
vanliga kurserna kan komma att läsas på franska.
Franska sektionen gör två resor till Frankrike. Första året går resan till Strasbourg i nordöstra Frankrike. Där bor
du under en dryg vecka i en fransk familj och senare under läsåret tar du emot den franska eleven hemma hos
dig under en vecka. I årskurs två kommer utbytesresan gå till Lyon, en av de äldsta städerna i Frankrike, och
även under detta läsår tar du emot en fransk elev hemma hos dig under en vecka.
I trean kommer du att kunna läsa 15 högskolepoäng i franska samt erbjudas möjlighet att avlägga ett franskt
språktest, DELF eller DALF, motsvarande nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för främmande
språk. Diplomet ger dig den språkliga kvalifikationen till att läsa vidare i Frankrike. Det är också en bra merit på
arbetsmarknaden.
Förkunskapskrav: Godkända betyg i franska från grundskolan. Du ska ha läst franska i 3 år på grundskolan.
Antagning sker på betyg från årskurs 9.
Ansvarig för franska sektionen: Nicolas Jonchere nicolas.jonchere@educ.goteborg.se
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Vanliga frågor om sektionerna
Vilka steg läser man i sektionen?
Årskurs 1: Steg 3
Årskurs 2: Steg 4 och 5
Årskurs 3: Steg 6 och 7
Undervisas alla ämnen på franska, resp. tyska:
Nej, man har fler fransk- resp. tysklektioner per vecka, men resten av undervisning görs på svenska. Enstaka och
enklare moment kan undervisas på respektive målspråk.
Vilka resor görs?
I årskurs 1 åker båda sektionerna gemensamt på en utbytesresa till Strasbourg/ Lahr, Schwarzwald.
I årskurs 2 åker den franska sektionen på en utbytesresa till Lyon.
I årskurs 3 åker den tyska sektionen på en (utbytes)resa till Potsdam/Berlin.
Varför görs dessa resor och varför bor man i familjer?
Man får en unik inblick i det vardagliga och kulturella livet, samt en inblick i skolvardagen i resp. landet. Att leva i
gästfamiljer ger ett värdefullt språkbad, som hjälper språkutvecklingen och den interkulturella förståelsen.
Vad skiljer sektionsundervisning från reguljär språkundervisning?
Fr.o.m. årskurs 2 läser man språket i snabbare takt och har ett högre antal lektionstimmar per vecka. Det ger
möjlighet till en fördjupning inte bara i språket, men också en djupare förståelse av respektive land samt aktuella
frågor i samhället, litteratur och historia.
Språkdiplom - varför?
Språkdiplom kommer att ge möjligheten att läsa på universitet i franskspråkiga, resp. tyskspråkiga länder. Det är
också en utmärkt merit inför arbetslivet. Frankrike och Tyskland är stora handelspartners för Sverige.
Vad krävs det för att börja sektionen?
Utöver godkänt betyg från grundskolan krävs det bara att man tycker att språk är roligt.
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