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Mål
Kursövergripande mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
l

Kommunicera muntligt och skriftligt på enkel franska på ett sätt som motsvarar
kriterierna i den gemensamma europeiska referensramen för språk, CEFR, nivå
A1.

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet I, 5 hp
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l

l
l

Uttrycka sig muntligt för att enkelt beskriva eller berätta om olika ämnen på
franska,
Muntligt delta i enkla samtal på franska om vardagliga ämnen,
Redogöra för enkla vardagssamtal på franska.

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet I, 5 hp
Efter avslutad delkurs skall de studerande kunna:
l

l

l

Använda det franska språket på ett begripligt och någorlunda korrekt sätt för att
kommunicera skriftligt i vardagliga sammanhang,
Uttrycka sig skriftligt för att enkelt berätta, beskriva eller informera om olika
ämnen på franska,
Läsa och i stora drag tillgodogöra sig innehållet i enkla texter på franska samt
skriftligt redogöra för deras innehåll.

Delkurs 3. Grammatik I, 5 hp

l

l

l

Använda det franska språket på ett begripligt och någorlunda korrekt sätt för att
kommunicera skriftligt i vardagliga sammanhang,
Uttrycka sig skriftligt för att enkelt berätta, beskriva eller informera om olika
ämnen på franska,
Läsa och i stora drag tillgodogöra sig innehållet i enkla texter på franska samt
skriftligt redogöra för deras innehåll.

Delkurs 3. Grammatik I, 5 hp
Efter avslutad delkurs skall de studerande kunna:
l

Tillämpa grundläggande kunskaper i fransk grammatik i både muntlig och skriftlig
produktion på en nivå motsvarande nivå A1 i den gemensamma europeiska
referensramen för språk,

Innehåll
Inga förkunskaper i franska krävs, eftersom kursen riktar sig till nybörjare. Kursen
innehåller tre delkurser med varierande aktiviteter och övningar från olika medier
(skriftliga, muntliga) både från läromedel och autentiskt material. Syftet är att utveckla
de språkfärdigheter som är nödvändiga för att kommunicera på franska i vardagliga och
grundläggande sammanhang. Under kursen ges de studerande goda förutsättningar att
tillägna sig kunskaper för fortsatta studier i nybörjarfranska.
Delkurs 1 Muntlig kommunikation I 5 högskolepoäng
I delkursen tränas grundläggande kunskaper och färdigheter inom ramen för muntlig
kommunikation. Genom hörövningar, uttalsträning och enklare muntliga framställningar
tränas uttryck och samtal på franska. Övningsmaterial hämtas både från läromedel och
från autentiska källor. Delkursen behandlar även sociokulturella aspekter i Frankrike.
Delkurs 2 Skriftlig kommunikation I 5 högskolepoäng
I delkursen tränas grundläggande kunskaper inom ramen för skriftlig kommunikation.
Genom läs och skrivövningar baserade på läromedel och autentiska källor tränas
enklare skriftliga framställningar på franska. Olika typer av skriftlig framställning
förekommer: meddelande, berättelse och beskrivningar. Delkursen behandlar även
sociokulturella aspekter i Frankrike.
Delkurs 3 Grammatik I 5 högskolepoäng
Delkursen ger tillfälle till träning och användning av den språkfärdighet som tillägnas i
övriga delkurser. Delkursen delas i två moment:
1) Fransk grammatik behandlar kunskaper och färdigheter som behövs i vardagliga
kommunikationssammanhang.
2) Kontrastiv grammatik behandlar kontrastiva aspekter mellan franska och svenska och
innehåller moment som progression och reflektion om grammatiska företeelser.

Undervisningsformer
Undervisningen sker på franska och svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar,
seminarier, grupparbete samt i form av enskilt arbete. Undervisningen använder sig av
en webbaserad lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet I, 5 hp. Examination sker genom en tentamen som
innehåller två delar: hörförståelse och muntlig produktion.
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet I, 5 hp. Examination sker genom löpande skriftliga
inlämningsuppgifter av varierande typer under kursens gång.
Delkurs 3.
1. Fransk grammatik I, 3 hp: examination sker genom en skriftlig tentamen vid
kursens slut.
2. Kontrastiv grammatik I, 2 hp: examination sker genom inlämning av skriftliga
uppgifter under kursens gång.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten

1. Fransk grammatik I, 3 hp: examination sker genom en skriftlig tentamen vid
kursens slut.
2. Kontrastiv grammatik I, 2 hp: examination sker genom inlämning av skriftliga
uppgifter under kursens gång.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått betyget
Välgodkänd på minst 10 av 15 högskolepoäng.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Kursen får inte medtas i examen inom huvudområdet franska.
De studerande behöver ha tillgång till dator med webbkamera och headset.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Muntlig kommunikation I 5 hp
Tillman, Birgitta, Sylvia Martin, Marie Pettersson, Ewa Sandberg, Matts Winblad,
Véronique Lönnerblad. (2012). Escalade 1 Textbok. Liber. ISBN: 9789147104321. 120
sidor.
Övrigt övningsmaterial tillhandahålls av institutionen, ca 50 s.
Övrigt audiovisuellt material, ca 4 timmar.
Litteraturförteckning Delkurs 2  Skriftlig kommunikation I 5 hp
Tillman, Birgitta, Sylvia Martin, Marie Pettersson, Ewa Sandberg, Matts Winblad,
Véronique Lönnerblad. (2012). Escalade 1 Textbok. Liber, ISBN: 9789147104321. 120
sidor.
Tillman, Birgitta, Sylvia Martin, Marie Pettersson, Ewa Sandberg, Matts Winblad,
Véronique Lönnerblad. (2012). Escalade 1 Övningsbok. Liber. ISBN: 9789147104338.
143 sidor.
Skriftligt autentiskt material tillhandahålles av institutionen ca 150 s.
Referenslitteratur
Valfri enspråkig eller tvåspråkig ordbok till exempel:Norstedt Fransksvensk/svensk
fransk ordbok. Senaste upplaga.
Le Robert de Poche. (2017). ISBN 9782321008613.
Litteraturförteckning Delkurs 3  Grammatik I 5 hp
Grammatik
Florby, Gunilla och Fält, Erik. (senaste upplaga). Grammatisk ABC. Grammatiska
termer och begrepp för effektiva språkstudier. Skripta Textproduktion. 72 sidor.
Grégoire, Maia. (2010). Grammaire Progressive du Français. Niveau débutant, 2e
édition. CLE International (bok och övningsbok). ISBN 9782090381146. 176 s.
Wall, Kerstin, HedmanEkman, Monika, Béhar, Denis & Kronning, Hans. (senaste
upplaga). Den Franska Grammatiken. Sanoma Utbildning. 340 s.
Övrigt övningsmaterial tillhandahålles av institutionen, ca 100 s.
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