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G. Thinsz M.F. Né       E. Pâquier G. Colavecchio L. Escande 

PRAKTISK INFORMATION 

Detta utbildningsseminarium är helt gratis. Vi bjuder på lunch torsdagen den 11 och fredagen den 12. För att säkra 
den pedagogiska kvalitén begränsas antalet deltagare till 30 personer. Yrkesverksamma lärare som är medlemmar i 
FLF och bor på annan ort än Stockholm kommer att kunna erhålla ett resebidrag. Sista anmälningsdatum: tisdagen 
den 26 maj 2015 via mail till nathalie.hirschsprung@diplomatie.gouv.fr.  
Gällande resebidrag för medlemmar i FLF, skicka ett mail till francoise.sule@telia.com 
 

SKOLVERKET stödjer detta seminarium 
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PROGRAM 
 

TORSDAGEN DEN 11 JUNI 2015 
 

 
 
 
08.30: deltagarna välkomnas. 
 
08.45 – 09.30: presentation av audiovisuella hjälpmedel för undervisning och inlärning av franska 
som främmande språk, Gabriella Thinsz, projektledare på UR. 
09.30 – 14.00: Det filmiska dokumentet i undervisningen/inlärningen av franska som främmande 
språk. ”Fais pas ci, fais pas ça”, en fransk visuell tv-serie som gjorts tillgänglig genom UR. 
Marie-Françoise Né, utbildare i didaktik för franska som främmande språk – Film – Litteratur –
Samhälle och kultur – Sånger. 
 

15 minuters paus under mitten av förmiddagen, lunch från kl. 12 till kl. 13. 

SYFTE 
-Berika lektionerna med det filmiska hjälpmedlet samt känna till det filmiska dokumentets specifika 
drag och fördelar i jämförelse med andra undervisningshjälpmedel.  
- Upptäcka och bekanta sig med den franska visuella tv-serien ”Fais pas ci, fais pas ça, l’histoire de 
deux familles aux modes d’éducation radicalement opposés !” 
-Erhålla metodologiska hjälpmedel för att analysera, välja och utforska filmiska sekvenser. 
-Utveckla självständigheten och samarbetet bland de som lär sig språket.  
 
INNEHÅLL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Stunder för reflektion och teoretiska analyser i stor grupp varieras med praktiskt arbete i smågrupper 
som tar sin utgångspunkt i valda sekvenser ur tv-serien. 
 

- Granskning av filmsekvenser i syfte att känna igen de visuella skriftsätten och fastställa 
en optimal avkodning hos den som lär sig språket; 

- Definiering av urvalskriterierna för en sekvens; 
- Uppdelning av en sekvens i mindre, pedagogiska sekvenser; 
- Analys av så kallat utomverbalt språk (gester, mimik, etc.); 
- Skapande av en klassekvens med ett klassupplägg och dess olika etapper utifrån ett 

utdrag ur serien. 
 
HJÄLPMEDEL OCH DOKUMENT 

- Sekvenser hämtade ur den 3 säsongens 8 delar i serien Fais pas ci, fais pas ça.  
- Bibliografi i urval. 
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14.15 – 17.45: Varför och hur ska man använda TV5MONDEs material i franskundervisningen? 
Evelyne Pâquier, vice vd med ansvar för främjande och undervisning av franska, TV5MONDE. 
 

15 minuters paus under mitten av eftermiddagen  

Att använda TV5MONDE i franskundervisningen innebär att man låter sina elever möta aktuella 
händelser, kultur och mångfald. Det audiovisuella hjälpmedlet visar bilder som berör dem. Genom 
detta får de höra ett aktuellt språk och det ger dem möjlighet att använda franskan för att prata om 
världen. 
Att använda ett TV5MONDE-dokument i franskundervisningen innebär att man styr sina elever att 
sätta i verket förmågan att förstå, men också att uttrycka sig: de tittar, avläser bilden, lyssnar och 
agerar muntligt och skriftligt. 
Under den här workshopen kommer deltagarna att få erfara en pedagogik som är fokuserad på 
utvecklingen av förmågorna med utgångspunkt i de resurser som finns att tillgå på TV5MONDEs 
hemsida och deltagarna kommer att medvetandegöras om en pedagogisk metodologi som kan 
anpassas till alla videotyper. 
 
SYFTE 
Integrera audiovisuella dokument i sin pedagogiska utövning för att gynna en aktiv inlärning av 
franska språket: 
- Granska de metodologiska principerna för det pedagogiska tillvägagångssättet Att lära sig och att 
undervisa franska med TV5MONDE; 
- Sätta sig in i olika know-how för att analysera audiovisuella dokument och skapa pedagogiska 
aktiviteter. 
 
Tillägna sig de pedagogiska och didaktiska verktyg som erbjuds av TV5MONDE: 
- Få en helhetsinsyn i utbudet : Enseigner le français avec TV5MONDE, Apprendre le français avec 
TV5MONDE, Parlons français, c’est facile !; 
- Upptäcka hur det pedagogiska materialet strukturerats på hemsidorna; 
- Veta hur man hittar ett dokument som svarar mot specifika kriterier. 

 

Vid slutet av den här workshopen borde de undervisande vara kapabla att använda sig av 
TV5MONDEs pedagogiska resurser för att berika sina lektioner med anpassning till publik och precisa 
syften. 

 

17.45 – 18.00: presentation av bloggen www.7epoule-fle.se 

 

 
 

http://www.7epoule-fle.se/
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 FREDAGEN DEN 12 JUNI 2015 

 
 
09.00 – 12.00 : Förbättra språkbehärskningen med hjälp av webRadio 
Gérard Colavecchio, ansvarig för web & audiovisuellt centrum, CLEMI/Nationella 
utbildningsministeriet, Réseau Canopé – Paris. 
 

15 minuters paus under mitten av förmiddagen, lunch från kl. 12 till kl. 13. 

Radiomediet kombinerar på ett skickligt sätt den skriftliga produktionen i det muntligas tjänst. Att ta 
till orda är att kommunicera. Att göra sig förstådd och att förstå andra för att interagera. Man 
konstaterar att de elever som intresserar sig för radio bättre greppar de aktiviteter där behärskandet 
av franska språket står som mål, genom deras motivation att ta sig an detta nya angreppssätt, i form 
av en inverterad lektion. Att utgå från det som de känner till i syfte att låta dem göra en produktion, 
ger dem ökad självkänsla. Under utbildningsträffen presenteras de pedagogiska och tekniska steg 
som tagits sedan ljudets upptäckt, via skriften, inspelningen och på så sätt genomförandet av en 
radioproduktion. Allt kommer att publiceras på en tillgänglig plattform på nätet.  
 

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL  
 

Lyssningsomgång, upptäckande av olika ljud 
Dränkandet i ljud är nödvändigt, eftersom det levandegör utbytet och uppväcker det språkligt 
introverta beteendet genom att ta elevens passivitet i beräknande. Ett flertal ljud i flera format 
kommer att presenteras. 

 
Skrivande och redigering i grupp med utgångspunkt i en artikel från tidskriftspressen 
Arbetet med att överföra det journalistiska skrivande som härrör från tidskriftspressen till radio är 
mycket intressant. Då radion är ögonblickets media, rekommenderas en ”enkel” ”kommunicerbar” 
skrift. På så sätt kommer denna aktivitet att kunna bli överförbar på mer komplexa språkliga 
aktiviteter som berättelsen, skildringen. 
 
Övning i högläsning med en radioinspelning i sikte 
Förmågorna att utveckla som läsare, textförfattare och talare för med sig en självsäkerhet och 
statushöjning hos eleven som ”talar” för att göra sig hörd. Seansen kommer att ta talteatrala 
vändningar, via diktions- och uttalsövningar, och mynna ut i en läsning av den gemensamt skrivna 
texten.  

 
Inspelning och publicering på nätet 
Med utgångspunkt i en digital bärbar inspelningsapparat, kommer inspelningen av den kollektiva 
texten att framhäva den tekniska skötseln, medvetenheten om infångandet av ljudet ända till dess 
återgivning i form av en publicering på en plattform som är tillgänglig för alla deltagare. 
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13-00 – 16.00 : Från bandspelssändning till webRadio 
Laurent Escande, lärare och utbildare, Franska Skolan, Stockholm 
 

15 minuters paus under mitten av förmiddagen 

Bandspelssändning i språkundervisningen är ett nydanande, ofta underskattat, verktyg i inlärningens 
tjänst. På Franska Skolan i samarbete med Franska Institutet i Sverige har idén väckts att skapa en 
miljö för ljudmultimedia som innehåller podcasts och insamlade elevproduktioner i syfte att 
underlätta den muntliga förståelsen liksom bedömningen av den muntliga produktionen. En halvt 
utvecklad idé bör leda till en webradio som sänder direkt i samarbete med flera svenska skolor. 
 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG 
 

Podexempel 
Två exempel på podcasts som producerats av elever på högstadiet och gymnasiet på Franska Skolan 
under ledning av franskläraren. 

- Definition av de pedagogiska målen och förmågor att bedöma. 
- Analys av arbetet med förberedelse av manus. 
- Ljudupptagning, regissering, podsändning. 
- Framtagande av pedagogiska arbetsblad som är till hjälp både för den undervisande och 

för den som lär sig språket. 
 

Framtagande av en samling produktioner 
För att underlätta bedömningen av den muntliga produktionen har vi producerat och spelat in olika 
elevproduktioner på olika nivåer. Exempel från DELF:s A2-nivå och Franska steg 2. Produktionerna 
har rangordnats från den sämsta till den bästa så att eleverna kan placera sig på skalan och 
självständigt eller med hjälp av läraren bedöma sin egen nivå. Exemplifieringar. Arbete i smågrupper. 

 
Användning av medtagbara ljudupptagningsverktyg för att ta sig ut ur klassrummet och 
kontextualisera det inlärda 

- Vox pop 
- Raplåten (Från skrivande till studioinspelning)  

 
Tillvägagångssätt: stunder för reflektion och teoretiska analyser i helgrupp varierat med praktiskt 
arbete i smågrupper 

 

16.00 – 16.30 : allmän information, utdelning av pedagogiskt material till deltagarna, 

sammanfattning och avslutning. 


