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Mål
Förväntade studieresultat för kursen som helhet
Efter avslutad kurs ska de studerande
l

l

ha uppnått muntliga och skriftliga språkfärdigheter motsvarande i stort sett B1
nivå i franska enligt den europeiska referensramen för språk,
kunna diskutera fransk kultur, litteratur och samhälle på franska.

Specifika förväntade studieresultat
För varje delkurs gäller dessutom de förväntade studieresultaten enligt nedan.
Delkurs 1. Frankrikekunskap och fransk uttal, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
l
l
l

redogöra för huvuddragen i fransk kultur och franskt samhälle,
beskriva huvuddragen i det franska statsskicket och Frankrikes politiska system,
redogöra för franskans fonologiska system och uttrycka sig med gott uttal vid
muntlig kommunikation.

Delkurs 2. Skönlitteratur, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
l
l
l

redogöra för de litterära strömningarna under 1900talet,
redogöra för enskilda författares verk såväl muntligt som skriftligt,
behärska de grundläggande principerna för analys av litterära texter.

Delkurs 2. Skönlitteratur, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
l
l
l

redogöra för de litterära strömningarna under 1900talet,
redogöra för enskilda författares verk såväl muntligt som skriftligt,
behärska de grundläggande principerna för analys av litterära texter.

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
l
l
l
l

redogöra för strukturella skillnader mellan franskan och svenskan,
redogöra för grundläggande grammatisk terminologi,
tillämpa grundläggande grammatik i skriftlig kommunikation,
använda olika hjälpmedel i lösandet av skriftliga uppgifter.

Delkurs 4. Sverigekunskap och fransk korrespondens, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
l

l
l

redogöra för det svenska samhället och det svenska statskicket i muntliga
presentationer,
använda sig av ett för ändamålet korrekt ordförråd,
tillämpa kunskaper om formell skriftlig kommunikation.

Innehåll
Genom studiet av Frankrikes kultur och samhällsliv och modern fransk skönlitteratur
utökas den studerandes ordförråd och förståelse för det franska samhället. Dessutom
tränas och utvecklas den studerande muntliga och skriftliga språkfärdigheten genom
varierade studieuppgifter. Kursen ges i Nice och examineras av lärare på
Linnéuniversitet i samarbete med lärare på studieorten.
Kursen består av fyra delkurser.
Delkurs 1 Frankrikekunskap 7,5 högskolepoäng
Delkursen består av två moment:
Frankrikekunskap 4 hp. I delkursen studeras de viktigaste inslagen i Frankrikes geografi,
historia, kultur och samhällsliv. Den studerande gör muntliga presentationer om dessa
ämnen under kursens gång och inhämtar ett ordförråd inriktat mot samhällsliv.
Fransk uttal och hörförståelse 3,5 hp. Franska uttalsvanor och grundläggande fonetik
behandlas och den studerande beredas möjlighet att reflektera över franska uttalsvanor.
Vidare tränas förmågan att uppfatta olika former av franskt tal. Dessa kunskaper och
insikter implementeras vid muntliga presentationer och diskussioner som förekommer
inom momentet Frankrikekunskap.
Deltagande i schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.
Delkurs 2 Skönlitteratur 7,5 högskolepoäng
I delkursen läses modern fransk skönlitteratur. Texterna ger en inblick i 1900talets
litteraturhistoria och anlyseras språkligt och innehållsligt. En fjärdedel av litteraturen
studeras med särskilt beaktande av ordförrådet. Texterna utgör även underlag för
muntliga och skriftliga presentationer. Deltagande i schemalagda undervisningsmoment
är obligatoriskt.
Delkurs 3 Skriftlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng
Delkursen består av två moment:
Grammatik 4,5 hp. Delkursen börjar med en introduktion till allmän grammatik på
svenska. Den studerande utvecklar sin förståelse för franskans syntax och morfologi.
Den skriftliga färdigheten tränas systematiskt med övningar.
Skriftlig språkfärdighet 3 hp. Den skriftliga färdigheten tränas med skrivning av kortare
uppsatser och den studerande tränar förmågan att använda lexikon, grammatikbok och
webbaserade resurser som hjälpmedel vid lösanddet av olika skriftliga uppgifter.
Deltagande i schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.
Delkurs 4 Sverigekunskap och fransk korrespondens 7,5 högskolepoäng
Delkursen består av två delmoment:
Fransk korrespondens 4 hp. Delkursen ger kunskaper om hur formella brev redigeras

uppsatser och den studerande tränar förmågan att använda lexikon, grammatikbok och
webbaserade resurser som hjälpmedel vid lösanddet av olika skriftliga uppgifter.
Deltagande i schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.
Delkurs 4 Sverigekunskap och fransk korrespondens 7,5 högskolepoäng
Delkursen består av två delmoment:
Fransk korrespondens 4 hp. Delkursen ger kunskaper om hur formella brev redigeras
och den studerande tränar sin förmåga att skriftlig meddela sig med franskspråkiga
myndigheter, institutioner och befattningshavare.
Sverigekunskap 3,5 hp. Den studerande inhämtar ett ordförråd inriktat mot
administration och tränar sin förmåga att muntligt presentera olika aspekter av svenskt
samhälle för en fransktalande publik.
Deltagande i schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Kursen är förlagd till Nice, Frankrike. Introduktionsdag anordnas av Linné universitet i
samband med kursstart.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationsform anges under varje delkurs. För betyget Godkänd ska de förväntade
studieresultaten vara uppfyllda.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten har uppnått betyget Väl
godkänd på minst 22,5 av 30 högskolepoäng.
Delkurs 1. Frankrikekunskap (4 hp) examineras med en salstentamen vid kursens slut.
Fransk uttal och hörförståelse (3,5 hp) examineras genom muntliga presentationer och
inlägg i diskussioner under kursens gång samt ett läsprov.
Delkurs 2. Skönlitteratur examineras genom muntliga och skriftliga presentationer under
kursens gång och vid seminarier (2,5 hp) samt genom en skriftlig salstentamen vid
kursens slut (5 hp).
Delkurs 3. Grammatik (4,5 hp) examineras med en salstentamen vid kursens slut. Den
skriftliga språkfärdigheten (3 hp) examineras med ett skriftligt prov vid kursens slut.
Delkurs 4. Sverigekunskap (3,5 hp) examineras genom inlämning av muntliga
presentationer under kursens gång. Fransk korrespondens (4 hp) examineras genom
inlämning av skriftliga uppgifter som avser formell skriftlig kommunikation.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Frankrikekunskap 7,5 hp
Kurslitteratur och material bestäms i överenskommelse med studieortens lärare.
Referenslitteratur
Roesch, Roselyne & RolleHarold, Rosalba. (2012 el. senare). La France au
quotidien . PUG, Collection Francais Langue étrangère.
Litteraturförteckning Delkurs 2  Skönlitteratur 7,5 hp
Bacquin, Mari & Cariboni, Carla K. (2019). La littérature de langue française –
Époques, courants auteurs. Lund: Folkuniversitetet förlag. ISBNnummer: 97891
74347449. 256 sidor. I urval 40 s.
Camus, Albert. L'Étranger. Folio, ISBN 2070360024. 186 s.

Litteraturförteckning Delkurs 2  Skönlitteratur 7,5 hp
Bacquin, Mari & Cariboni, Carla K. (2019). La littérature de langue française –
Époques, courants auteurs. Lund: Folkuniversitetet förlag. ISBNnummer: 97891
74347449. 256 sidor. I urval 40 s.
Camus, Albert. L'Étranger. Folio, ISBN 2070360024. 186 s.
Le Clézio, J. M. G. (1978). Mondo et autres histoires. Folio. ISBN: 978207037365
9. 310 s.
Schmitt, ÉricEmmanuel. (2004). Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Magnard,
Classiques et Contemporains. ISBN 9782210754676. 107 s.
Kompendium som tillhandahålles av institutionen. Ca 20 s.
Litteraturförteckning Delkurs 3  Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp
Florby, Gunilla & Fält, Erik. (senaste upplagan). Grammatiskt ABC. Grammatiska
termer och begrepp för effektiva språkstudier. Scripta Textproduktion. ISBN
9789189154353. 72 s.
Grégoire, M & Thievenaz, O. (2013). Grammaire progressive du francais, niveau
intermédiaire. Clé International, Collection Progress. ISBN: 9782090381245. 280 s.
Wall, Kerstin, HedmanEkman, Monika, Béhar, Denis & Kronning, Hans. (senaste
upplagan). Den franska grammatiken. Sanoma Utbildning. ISBN 9789152327166. 340
s.
Övningsmaterial som tillhandahålles av institutionen. Ca 25 s.
Referenslitteratur
Wall, Kerstin & HedmanEkman, Monika. (2000 el. senare). Bonniers franska
grammatik: övningsbok. Bonniers Utbildning.
Le Robert Micro eller annan enspråkig ordbok av motsvarande format.
Prismas stora franska ordbok: franskasvenska/ svenskafranska eller annan
tvåspråkig ordbok av motsvarande format.
Litteraturförteckning Delkurs 4  Sverigekunskap och fransk korrespondens 7,5
hp
Björck, Ingela & Davidsson, B. (2001). La Suède, guide de poche: informations,
suggestions et conseils aux nouveaux résidents.Integrationsverket. 260 s. ISBN
9189609034, 9789189609037.
Feuillets de documentation sur la Suède. Svenska Institutet, senaste upplaga. Ca 30 s.
https://sweden.se/
Regeringens webbsida på franska, www.regeringen.se

