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Senast reviderad 20180321 av Institutionen för språk och litteratur.
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2018
Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Franska Cspråk kurs B/steg 3 (Områdesbehörighet
2/A2). Alternativ 0FR021 Nybörjarkurs i franska II 15 hp, eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
l

l

redogöra för det svenska samhället och det svenska statskicket i skriftliga och
muntliga presentationer,
använda sig av principerna i fransk korrespondens och tillämpa dessa principer i
författandet av officiella brev (ansökningar, förfrågningar, CV etc) på franska.

Innehåll
Kursen består av två moment:
l

l

Sverigekunskap 3,5 hp. De studerande tränar sin förmåga att presentera olika
aspekter av svenskt samhälle för en franskspråkig publik.
Fransk korrrespondens 4 hp De studerande tränar sin förmåga att muntligt
och skriftligt meddela sig med franskspråkiga myndigheter, institutioner och
befattningshavare. Delkursen innehåller läsning av fackspråklig text och
inhämtande av ett ordförråd med inriktning mot administration och ekonomi.
Närvaro är obligatorisk på delkursens seminarier.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Närvaro är obligatorisk på delkursens seminarier.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Sverigekunskap (3,5 hp) examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar under
kursens gång och Fransk korrespondens (4 hp) examineras genom inlämning av
skriftliga uppgifter som avser formell skriftlig kommunikation.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till fyra
ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Kursen ingår i 1FR100 som obligatorisk delkurs för studerande på Programmet för
Internationell administration med språk.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk kurslitteratur
Björck, Ingela. La Suède. Guide de poche. Integrationsverket. Senaste upplagan. 250
s.
Feuillets de documentation sur la Suède. 2001 eller senare. Svenska Institutet. Ca 30 s.
Regeringens webbsida på franska (www.regeringen.se)
Material som tillhandahålles av institutionen. Ca 30 s.

