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KURSPLAN

Franska, nybörjarkurs I, 15 högskolepoäng

French, Introductory course I, 15 credits

Kurskod: LF1G10

Fastställd av: VD 2010-08-31

Gäller fr.o.m.: Ht 2010

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: FR1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna
- förstå talad och skriven mycket enkel franska i vardagliga situationer
- tala och skriva mycket enkel franska
- redogöra för och tillämpa elementära grammatiska strukturer i franskan
- förstå och använda ett enkelt franskt basordförråd och behärksa strategier för att ytterligare bygga upp
ordförrådet
- redogöra för ett urval av grundläggande kunskaper om samhälle och kulturtraditioner i franskspråkiga
länder

Innehåll
• Studium av grundläggande fransk grammatik

• Träning i muntlig fransk språkfärdighet med tonvikt på kommunikativa övningar

• Träning i skriftlig språkfärdighet

• Träning i läs- och hörförståelse av mycket enkel franska

• Studium av texter om samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet

Undervisningsformer
- Undervisningen sker i form av seminarie, lektioner och varierade övningar.
- Uttalsövningar
- Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga
redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.

Förkunskapskrav
Grundl. behörighet samt Sv B/Sv2 B (eller motsvarande kunskaper)

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

Kursen examineras genom en salstentamen i skriftlig språkfärdighet och läsförståelse, en tentamen i
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muntlig språkfärdighet och hörförståelse, samt aktivt deltagande i lektionerna.
För Godkänd på kursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För Väl Godkänd krävs dessutom
att de individuella proven har sammanräkningsbetyget Väl Gokänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 15 hp U/G/VG

Kursvärdering
Kontinuerlig kursutvärdering under kursen gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela kursen före
dess slut.

Övrigt
Den här kursen vänder sig till dig som inte har förkunskaper i franska eller är falsk nybörjare. Du kommer
att utveckla dina muntliga och skriftliga språkfärdigheter i franska från nivå A1 till B1 enligt europeisk
referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.
Dessutom kommer du att få inblick i de franskspråkiga ländernas kulturtraditioner och sociala
förhållanden.

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på målspråket.

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Pettersson, Marie, Grande escalade. 3, Allt-i-ett-bok, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2003.
238, [2] s. + 1 elev-CD + 2 ljudkassetter (valda delar)

Tillman, Birgitta (red.), Escalade. 1, Textbok, 2. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2001. 120 s.
+ 2 ljudkassetter + 1 elev-CD (valda delar)

Tillman, Birgitta (red.), Escalade. 1, [Övningsbok], 2. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2001.
136 s. (valda delar)

Tillman, Birgitta, Escalade. 2, Textbok / Birgitta Tillman, 2. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm,
2002. 141 s. + 1 ljudkassett + 1 elev-CD (valda delar)

Tillman, Birgitta, Escalade. 2, Övningsbok, 2. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2002. viii, 150
s. (valda delar)

Vid behov tillhandahålls kompletterande material av ansvarig lärare


