
       

 

  

   

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18  

Gäller vt -08 

 
 

Franska för samhälle och näringsliv, 15 högskolepoäng 
French in Society and Business, 15 credit points 

 
Grundkurs 

 

Allmänt 
Kursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk utbild-
ning i det franska språket. Fokus ligger på muntlig och skriftlig kommunikation för arbets-
livet. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande   

- ha utvecklat förmågan att använda franska i tal och skrift i olika typer av arbets-
situationer utan att göra elementära uttals- och grammatikfel 

- kunna läsa och förstå enklare modern franskspråkig skönlitteratur 
- ha utvecklat kunskap om den aktuella situationen i de fransktalande länderna      

avseende ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden 
- ha utvecklat kunskap och fackterminologi avseende EU utifrån de fransktalande 

ländernas perspektiv 
- ha utvecklat insikt i interkulturella skillnader avseende fransktalande länder 

  

Innehåll 
Delkurs 1. Franska för samhälle och näringsliv I, 7,5 hp 
Delkurs 2. Franska för samhälle och näringsliv II, 7,5 hp 
    
Delkurs 1: Delkurs 1: Delkurs 1: Delkurs 1: FranFranFranFranska för samhälle och näringsliv ska för samhälle och näringsliv ska för samhälle och näringsliv ska för samhälle och näringsliv IIII, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5 hp hp hp hp     
French in Society and Business I, 7,5 credit points 

 

Innehåll och former  
Studium av fransk basgrammatik med tillämpningsövningar. 
Studium av texter som behandlar de franskspråkiga ländernas realia och kulturella  
förhållanden med beaktande av interkulturella relationer. 
Studium av modern franskspråkig skönlitteratur. 
Praktisk muntlig övning genom diskussioner, uppgifter, sammanfattningar samt redovis-
ningar i grupp och enskilt inför åhörare. 
 
 
 
 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LFRA17LFRA17LFRA17LFRA17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     AAAA    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    FRAFRAFRAFRA    



 
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande  

- kunna använda franska i tal och skrift i vardagliga arbetssituationer utan att göra  
- elementära fel 
- känna till aktuella förhållanden i de fransktalande länderna 
- känna till några moderna franskspråkiga författare. 

 
Examination 
Delkursen examineras genom skriftligt projektarbete i grupp, individuellt skriftligt projekt-
arbete samt individuell skriftlig tentamen (salstenta). Obligatoriska inlämningsuppgifter 
ingår. För Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända.  
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, 
B, C, D, E och FX. 

 
Delkurs 2: Delkurs 2: Delkurs 2: Delkurs 2: FranFranFranFranska för sska för sska för sska för samhälle och näringsliv amhälle och näringsliv amhälle och näringsliv amhälle och näringsliv IIIIIIII, 7.5 hp, 7.5 hp, 7.5 hp, 7.5 hp    
French in Society and Business II, 7,5 credit points 
 
Innehåll och former  
Studium av texter och internetmaterial som behandlar den aktuella situationen i de fransk-
talande länderna avseende ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden  
Studium av texter som behandlar EU utifrån de franskspråkiga ländernas perspektiv. 
Praktisk muntlig övning genom diskussioner, uppgifter, sammanfattningar samt redo-
visningar i grupp och enskilt inför åhörare. 
Praktisk skriftlig övning genom affärsbrev, CV och jobbansökan samt skriftlig redovisning 
av projektarbeten i grupp och enskilt.  
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande  

- kunna använda det franska språket muntligt och skriftligt i olika typer av arbets-
situationer 

- kunna skriva affärsbrev, CV och jobbansökan på franska  
- ha utvecklat kunskap om den aktuella situationen i de fransktalande länderna och 

avseende ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden 
- ha utvecklat kunskap och fackterminologi avseende EU utifrån de fransktalande  

ländernas perspektiv  
- ha utvecklat kunskap om interkulturella relationer avseende de fransktalande      

länderna 
 
Examination  
Delkursen examineras genom skriftligt projektarbete i grupp, individuellt skriftligt projekt-
arbete samt individuell skriftlig tentamen (salstenta). Obligatoriska inlämningsuppgifter 
ingår. För Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända.  
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, 
B, C, D, E och FX.  

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt SvB/Sv2B och Fr lägst C-språk B/steg 
3 med lägst betyget Godkänd, eller motsvarande. 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Se delkursernas beskrivningar. 



  

 

 

 

Examination och betyg 
Examination: Se delkursens beskrivningar.  
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd samt ECTS-betygen A, B, C, 
D, E och FX. För Godkänd/E på hela kursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkän-
da. För Väl Godkänd/B på hela kursen krävs Väl Godkänd/B på båda delkurserna. För Väl 
Godkänd/A krävs ett genomsnittsbetyg på lägst 90 %.  

 

Kursvärdering 
Kursvärdering görs kontinuerligt under kursen samt på därför avsedd blankett vid sista  
undervisningstillfället. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2007 
 
 
 
 
Franska för samhälle och näringsliv, 15 hp 
French in Society and Business, 15 credit points   
    
    
    
Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1: : : : SpråkfärdighetSpråkfärdighetSpråkfärdighetSpråkfärdighet    
Poisson-Quintal, Sylvie m fl (2002) Grammaire expliqué du francais + livre d’exercices,  
CLÉ INTERNATIONAL 

 
Modern frankspråkig litteratur: Modern frankspråkig litteratur: Modern frankspråkig litteratur: Modern frankspråkig litteratur:     
Camus, Albert (1942) L’Étranger. Paris; Éditions Gallimard, collection folio 
Gavalda, Anna Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. Éditions J’ai lu. 
 
Realia: Realia: Realia: Realia:     
Drouelle, Cécile La France d’aujourd’hui, Éditions Foucher 2005 
Tidningsartiklar + internetadresser kommer att delas ut i undervisningen.  
  
Delkurs 2:Delkurs 2:Delkurs 2:Delkurs 2:    SpråkfärdighetSpråkfärdighetSpråkfärdighetSpråkfärdighet    
Poisson-Quintal, Sylvie m fl (2002) Grammaire expliqué du francais + livre d’exercices,  
CLÉ INTERNATIONAL    

 
RealiaRealiaRealiaRealia 
Drouelle, Cécile La France d’aujourd’hui, Éditions Foucher 2005 
Tidningsartiklar + internetadresser kommer att delas ut i undervisningen.  
 
AffärskorrespondensAffärskorrespondensAffärskorrespondensAffärskorrespondens    
Kompendium i affärsfranska samt övningsuppgifter tillhandahålles av läraren 
    
FacklitteraturFacklitteraturFacklitteraturFacklitteratur    
Maier, Corinne Bonjour Paresse, Éditions Michalon 2004    
Tidningsartiklar + internetadresser delas ut i undervisningen 
  
Lexika för båda delkursernaLexika för båda delkursernaLexika för båda delkursernaLexika för båda delkurserna:  
Fransk-svensk/svensk-fransk ordbok, Norstedts eller liknande 
LE MICRO-ROBERT POCHE, DICTIONNAIRE LE ROBERT eller liknande  
1892    

 


