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Studiebeskrivning för Franska grundkurs (FRA A11)
Studiebeskrivningen gäller fr o m vårterminen 2020.
Kursen är en grundläggande kurs i franska som dels ger dig som student
språkfärdighetsträning dels övergripande kunskaper om franska språket, om det
franska samhället och om den franska litteraturen. Kursen består av fem delkurser
som presenteras kortfattat nedan.
Muntlig språkfärdighet, 7 hp
Kursens mål är att utveckla din muntliga språkfärdighet och hörförståelse, såväl
från kommunikativ som från fonetisk/fonologisk synpunkt, samt att du inom något
område ska kunna ge uttryck för perspektiv på det franska samhället och jämföra
med svenska förhållanden samt kunna ta ställning till olika samhällsfrågor (genom,
bland annat, analys av olika filmer).
Skriftlig språkfärdighet, 7 hp
Målet med delkursen är att du ska kunna utveckla din skriftliga språkfärdighet.
Efter genomgången kurs skall du kunna skriva en text på franska med sådan nivå
av lexikal och grammatisk kontroll att det inte vållar en utomstående några besvär
att förstå texten. Du skall också ha grundläggande insikter om hur några vanliga
texttyper är strukturerade och kunna tillämpa dessa i sitt eget skrivande. Målet är
också att du skall ha kännedom om och kunna använda resurser för att förbättra
dina texter och din skriftliga språkfärdighet.
Franska språket och grammatik, 6 hp
Ett av målen med delkursen är att du med hjälp av studier i grammatik får en god
insikt i det franska språkets uppbyggnad, delvis ur ett kontrastivt perspektiv
(svenska-franska). Grammatikundervisningen består av föreläsningar och
övningstillfällen. Ett annat mål är att du ska arbeta aktivt med att förbättra ditt
ordförråd. Delkursen examineras i form av ett Riksprov som inkluderar både
grammatik och vokabulär.
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Franska litteraturen och litterär analys, 7 hp
På den här delkursen studeras ett antal moderna franskspråkiga romaner. Dessa
används för att utveckla ditt ordförråd och läsförståelse, samt för att introducera en
grundläggande kunskap om litterär analys. Ett annat mål är att ge dig som student
kännedom om den franska litteraturens moderna historia, i ett kulturellt och
samhälleligt perspektiv.
Fransk språk- och litteraturhistoria, 3 hp
Som en del av grundkursen i franska får du en översiktlig inblick i hur det franska
språket och den franskspråkiga litteraturen har utvecklats från medeltiden till
modern tid. Delkursen innehåller föreläsningar på franska om hur synen på språket,
konsten och författarrollen förändras genom tiderna och gruppstudier av kortare
utdrag ur representativa texter där den här utvecklingen speglas.

