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KURSPLAN

Franska, språkfärdighet med fonetik, 7,5 högskolepoäng

French, Language Proficiency with Phonetics, 7,5 credits

Kurskod: LFSG10

Fastställd av: VD 2010-08-31

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: FR1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna
- tala och skriva enklare franska om ämnen som är välkända eller av personligt intresse för dem utan att
göra elementära uttals-, stavnings- och grammatikfel
- utan problem förstå enklare talad och skriven franska när det gäller välkända förhållanden som
presenteras på tydligt standardspråk
- redogöra för grundläggande skillnader mellan svenska och franska vad gäller uttal, grammatik och i viss
mån vokabulär och idiom
- tolka och använda fonetisk skrift samt i korthet redogöra för skillnader mellan olika regioners uttal

Innehåll
• Studium av fransk grammatik samt av skillnaden mellan svenska och franska grammatiska

strukturer

• Träning i skriftlig språkfärdighet

• Studium av grundläggande fransk fonetik

• Träning i muntlig språkfärdighet med fokus på uttal

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar (individuella och i grupp).
Studenterna förväntas delta aktivt i undervisningen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt SvB/Sv2B och Fr
lägst C-språk B/steg 3 med lägst betyget Godkänd eller motsvarande

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

Kursen examineras genom en salstentamen i grammatik, skriftlig språkfärdighet och i fonetik.
Obligatorisk inlämningsuppgift ingår. Aktivt muntligt deltagande krävs.
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För Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För Godkänd/D resp. C
samt för Väl Godkänd/B resp. A krävs dessutom att de individuella proven har motsvarande sammanräk-
ningsbetyg.

Betyget översätts till ECTS betygsskala (A, B, C, D, E, Fx eller F).

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

Examination 7.5 hp U/G/VG

Övrigt
Kursen vänder sig till studenter med förkunskaper i franska. Kursen är en fristående kurs och syftar till
att ge en grundläggande utbildning i franskt standardspråk vad gäller uttal, grammatiska strukturer och i
viss mån ordförråd.
Kursen ligger på nivå B1/början av B2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk och utgör
7,5 hp i en kandidatexamen. För en kandidatexamen med franska som huvudämne krävs ytterligare 82,5
hp inom ämnet franska.

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Gavalda, Anna, (2001) Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, [Ny uppl.], Le dilettante, Paris.

Tegelberg, Elisabeth,(2002) Franskt uttal i teori och praktik, [Ny utg.], Studentlitteratur, Lund. 130 s
+ CD-rom

Tournier, Michel, (1999) Sept contes, Gallimard, Paris.

Kompendier (tillhandahålles av kursansvarig)

Rekommenderade handböcker / Livres de référence récommandés:

Hansén, Iah & Schwartz, Björn, (1992)Gleerups franska grammatik, 1. uppl., Gleerup, Malmö.

Hansén, Iah & Schwartz, Björn, (1996)Gleerups franska grammatik. Övningsbok : lättare version,
1. uppl., Gleerup, Malmö.
och/eller:

Hansén, Iah & Schwartz, Björn, (1993)Gleerups franska grammatik. Övningsbok [svårare version],
1. uppl., Gleerup, Malmö,

Mangold, Jacques (red.),(1998)Norstedts stora svensk-franska ordbok: Le grand dictionnaire
sué-dois-française de Norstedts, 1. uppl., Norstedt, Stockholm.

Robert, Paul, Rey-Debove, Josette & Rey, Alain (red.), (2009)Le nouveau petit Robert: diction-naire
alphabétique et analogique de la langue française, Nouvelle édition millésime 2009, Dictionnaires
Le Robert, Paris.

Wahlman Laurell, Birgitta & Davoust, Eugène-Pierre (red.),(1993)Norstedts fransk-svenska ordbok:
38000 ord och fraser, Norstedt, Stockholm,


