
  
 
 
 
 
 
 

Språk-  och l i t teraturcentrum 
Franska 

Studiebeskrivning för Franska fördjupningskurs (FRA 
A12) 

Studiebeskrivningen gäller fr o m vårterminen 2020. 

 

Kursen bygger på och fördjupar innehållet i Franska grundkurs (FRAA11). Liksom 
i den föregående kursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga 
språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse. Kursens kunskapsdelar 
innehåller grammatik, språkvetenskap och litteratur samt en profilkurs med fokus 
på språkinlärning och språkdidaktik. Kursen sätter ett större fokus på kunskaper 
om språk och litteratur än på den tidigare nivån och introducerar vetenskaplig 
metodik. Kursen består av fem delkurser som presenteras nedan. 

 

Muntlig språkfärdighet: debatt och diskussion, 5 hp 

Kursens mål är att utvecklad din muntliga språkfärdighet i fråga om uttal, 
talfärdighet och hörförståelse. Särskild vikt läggs vid förmågan att delta i debatter 
och diskussioner samt vid hörförståelse. Ett annat mål är att du ska kunna uttrycka 
sig muntligt på franska med grammatisk och lexikal kontroll t.ex. i debatter, utan 
att påtagligt behöva begränsa vad du vill uttrycka. 

 

Skriftlig språkfärdighet: franska språket och grammatik, 6 hp 

Delkursen är en fortsättning på den tidigare nivåns två delkurser i skriftlig 
språkfärdighet och grammatik. Målet är att du som student fortsätter att utveckla 
din skriftliga språkfärdighet. Du skaffar dig insikter om några olika texttypers 
struktur och tränas i att tillämpa dessa i ditt eget skrivande. Vidare fördjupar du 
dina kunskaper i det franska språkets grammatik och vokabulär, som tränas i olika 
former av skrivövningar.   

 

Litterär text och textanalys, 7 hp 

På den här delkursens studeras romaner, noveller och poesi som är representativa 
för olika strömningar inom den franska 1800-tals litteraturen. Dessa används för att 
befästa förmågan att läsa, förstå och tolka litterär text. Ett annat mål är att fördjupa 
din förståelse och öka ditt användande av litteraturanalytiska termer och verktyg. 
Undervisningsformerna är föreläsningar, diskussioner, muntliga presentationer och 
skriftliga arbeten. 
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Fransk språkvetenskap, 5 hp 

Delkursen syftar till att introducera språkvetenskapens olika områden från fonetik 
till pragmatik med utgångspunkt i franska språket. Undervisningen består av 
föreläsningar och övningstillfällen där du lär dig att genomföra språkvetenskapliga 
analyser. Delkursen examineras genom ett skriftligt prov. 

 

Profilkurs: litteratur eller språkvetenskap eller språkinlärning och 
språkdidaktik, 7 hp 

Delkursens mål är att du ska bli förtrogen med vetenskapligt tänkande och 
vetenskaplig metodik och samtidigt få fördjupade kunskaper inom det valda 
fördjupningsområdet: litteratur, språkvetenskap eller språkinlärning och 
språkdidaktik. Målet med delkursen är därför också att förbereda dig för de 
självständiga uppsatsarbeten som finns på kandidatnivån. Ett kompletterande mål 
är att du tränar språkfärdigheten, såväl den skriftliga som den muntliga, samt 
förmågan att förstå och tillgodogöra dig facktext av vetenskaplig karaktär. 
Delkursen examineras genom en kortare uppsats. 

 


