
 
  
 

Kursplanen fastställd av VD 2007-06-18 
Gäller ht-07 
 

Franska, 1-30 högskolepoäng 
French, 1-30 credit points. 

 
Grundnivå 
 
Allmänt 
Kursen är en fristående kurs och syftar till att ge en allsidig praktisk och teoretisk 
utbildning i franska språket.   
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande ha utvecklat 

- förmågan att använda franska i tal och skrift utan att göra elementära uttals-
stavnings- och grammatikfel. 

- sina kunskaper och färdigheter i grammatiska och fonetiska grundbegrepp, samt en 
förståelse för vissa språkliga skillnader mellan svenskan och franskan. 

- kännedom om modern franskspråkig litteratur genom studier av texter i olika 
genrer (skönlitteratur, tidningstexter, sakprosa) 

- sina kunskaper om samhällsförhållanden i fransktalande länder.   
  
Innehåll 
Delkurs 1. Fonetik och grundläggande grammatik, 7,5 hp 
Delkurs 2. Realia och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp 
Delkurs 3.  Modern franskspråkig litteratur och skriftlig språkfärdighet, 15 hp 

    
Delkurs 1: Delkurs 1: Delkurs 1: Delkurs 1: Fonetik och grundlägganFonetik och grundlägganFonetik och grundlägganFonetik och grundläggande grammatikde grammatikde grammatikde grammatik, , , , 7,5 7,5 7,5 7,5 hphphphp  
Phonetics and Elementary Grammar,  7,5 credit points 
 
Innehåll  
Studium av fransk grammatik samt skillnader mellan svenskan och franskan. 
Studium av fransk fonetik. 
Skriftliga och muntliga övningar  

 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande  

- känna till grundläggande skillnader mellan svenska och franska vad gäller uttal, 
grammatik samt vokabulär och idiom 

- kunna tyda fonetiska tecken, samt ha en uppfattning om olika uttal i den 
franskspråkiga världen. 

 
Examination 
Delkursen examineras genom individuell tentamen på grammatik och fonetik, samt 
genom obligatoriska muntliga och skriftliga uppgifter. Aktivt deltagande krävs. 
 
 
    
    

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LFAA17LFAA17LFAA17LFAA17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     AAAA        
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    HUHUHUHU    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    FRAFRAFRAFRA    



    
Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2Delkurs 2: Realia och muntlig språkfärdighet: Realia och muntlig språkfärdighet: Realia och muntlig språkfärdighet: Realia och muntlig språkfärdighet,,,, 7,5  7,5  7,5  7,5 hphphphp        
Cultural Studies and oral proficiency, 7,5 credit points 
 
Innehåll  
Studium av texter som behandlar modern historia och geografi, samt kulturella och 
samhälleliga förhållanden i franskspråkiga länder. Företrädesvis muntliga övningar. 
 
Lärandemål  
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna  

- använda det franska språket i olika situationer. 
- ha utvecklat sin kunskap om de franskspråkiga länderna    

    
Examination 
Delkursen examineras genom muntliga presentationer och individuell skriftlig tentamen  
  
Delkurs Delkurs Delkurs Delkurs 3333::::    Modern franskspråkigModern franskspråkigModern franskspråkigModern franskspråkig littelittelittelitteratur och skriftratur och skriftratur och skriftratur och skriftlig språkfärdighet, lig språkfärdighet, lig språkfärdighet, lig språkfärdighet, 15 hp15 hp15 hp15 hp    
Modern French Language Literature and Written Proficiency, 15 credit points 
 
Innehåll 
Läsning och diskussion av skönlitterära franskspråkiga texter av varierande slag (prosa, 
poesi och dramatik)  
Textanalytiska och språkliga uppgifter i anslutning till de lästa texterna.    
Studium av ett kort litteraturhistoriskt översiktverk. 
 
Lärandemål  
Efter avslutad kurs förväntas de studerande  

- känna till grundläggande litterära begrepp och definitioner  
- ha tillägnat sig ett antal skönlitterära franskspråkiga verk  
- ha utvecklat sin egen läsförståelse 
- kunna uttrycka sig grammatiskt och stilistiskt korrekt i tal och text 
 

Examination  
Delkursen examineras genom individuell skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig 
examination.  
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt SvB/Sv2B och franska lägst  
C-språk B/steg 3 med lägst betyget Godkänd eller motsvarande. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, skriftliga och muntliga uppgifter, 
genomgångar, övningar och redovisningar (enskilt och i grupp) samt examinationer. 
  
Examination och betyg 
Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd.  
För examinationsformer se varje delkurs.  
 
Kursvärdering 
Kontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kursen före dess slut.  
 
Kurslitteratur 
Kurslitteraturen förtecknas i särskild bilaga. 
 



 

HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2007 
 

 

 

 
Franska, 1-30 högskolepoäng 
 
RekommendRekommendRekommendRekommenderade herade herade herade handböckerandböckerandböckerandböcker::::   
Hansén, Iah och Schwartz, Björn, Gleerups franska grammatik, senaste upplagan, samt  
tillhörande svårare / lättare övningsbok. 
Poisson-Quintal, Sylvie m fl, Grammaire expliqué du francais + livre d’exercises, CLE 
INTERNATIONAL 
Norstedts stora franska ordbok, (fransk-svensk, svensk-fransk) senaste uppl. 
Nouveau Petit Robert 1, (fransk-fransk) senaste uppl. 
 
Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1Delkurs 1::::    Fonetik och grundläggande grammatikFonetik och grundläggande grammatikFonetik och grundläggande grammatikFonetik och grundläggande grammatik,,,, 7,5 hp 7,5 hp 7,5 hp 7,5 hp  
Phonetics and Elementary Grammar  7,5 credit points 
 
Grammatik: Se under rubriken “Rekommenderade handböcker” 
Tegelberg, E., (1995) Franskt uttal i teori och praktik, Malmö, Akademiförlaget Corona,  
Kompendier (tillhandahålles av kursansvariga)                                   
 
Delkurs 2: Realia och muntlig språkfärdighet, 7,5 hpDelkurs 2: Realia och muntlig språkfärdighet, 7,5 hpDelkurs 2: Realia och muntlig språkfärdighet, 7,5 hpDelkurs 2: Realia och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp    
Cultural Studies and Oral Proficiency, 7,5 credit points 
 
Drouelle, Carole, La France aujourd’hui, Foucher, senaste upplagan 
Webbplatser 
Tidnings- och tidskriftsartiklar 
Andra medier 
 
Delkurs 3Delkurs 3Delkurs 3Delkurs 3: Modern franskspråkig: Modern franskspråkig: Modern franskspråkig: Modern franskspråkig litteratur och skriftlig språkfärdighet,litteratur och skriftlig språkfärdighet,litteratur och skriftlig språkfärdighet,litteratur och skriftlig språkfärdighet, 15 hp 15 hp 15 hp 15 hp 
Modern French Language Literature and Written Proficiency, 15 credit points 
 
Kibédi Varga, Áron et Bertho, Sophie, (1995) Mots et merveilles : Une histoire de la  
littérature francaise, Bonniers,  
 
Ben Jelloun, Tahar, Le Racisme expliqué  à ma fille 
Beyala, Calixthe, Les aventures De Méri Kâ Ré, l'enfant du désert, (novell) författarens webbplats 
Duras, Marguerite, L’Amant 
Gavalda, Anna, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part…(noveller)  
Goscinny, René Le Petit Nicolas 
Sagan, Francoise, Bonjour Tristesse 
Tournier, Michel, Sept contes (noveller) 
Texter i urval 
Valfri roman 
 
    
 

 


