
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAB01, franska, nybörjarkurs I 
 
Studiebeskrivning 
 
Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 
2007 
 
 
Introduktion 
 
FRAB01, 1-15 högskolepoäng är en nybörjarkurs i franska. I kursen studeras enklare texter på 
franska av kulturell karaktär med elementär vokabulär och grundläggande grammatiska 
strukturer. Delkurserna innehåller också enkla skrivövningar på franska. Vidare tränas franskt 
uttal. Kursen är indelad i två delkurser.  
 
1. Kursens mål 
 
Kursens övergripande mål är att den studerande i någon mån ska kunna uttrycka sig i tal på 
franska i vardagliga situationer, kunna använda tvåspråkiga lexikon för att förstå en lite längre 
fransk text och kunna skriva kortare enkla texter på franska, samt behärska en basvokabulär 
bestående av de mest frekventa orden och uttrycken i franska. Vidare ska den studerande 
kunna förstå de vanligaste grammatiska termerna och på franska kunna beskriva några drag i 
fransk kultur och samhällsliv och göra vissa jämförelser med svenska förhållanden. 
 
 
2. Kursens innehåll 
 
Delkurs 1: Franska språket och kulturen I, 7,5 högskolepoäng  
 
Mål:  
Delkursens mål motsvarar Steg 1 i moderna språk enligt Skolverket. 
Den studerande lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära sig använda 
språket för att kunna delta i enkla samtal inom bekanta ämnen. Vidare tränas förståelsen av 
tydligt tal i enkla instruktioner och beskrivningar. Den studerande skall även kunna använda 
franskan i skrift i mycket enkel form för att meddela något. (sammanfattning från Skolverkets 
hemsida). 

Språk- och litteraturcentrum 

Franska 



 
Examination: 
De examinationsformer som kan förekomma för Delkurs 1 är inlämningsuppgifter och 
skriftlig tentamen. 
 
Uppläggning och innehåll: 
Delkursen bygger på ett studium av enklare texter på franska av kulturell karaktär med 
elementär vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Delkursen innehåller också 
enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Vidare behandlas franskt uttal i samband med hör- 
och talövningar.  
Utöver genomgång av kursboken Escalade 1 uppmuntras de studerande att använda 
kompletterande övningsresurser tillgängliga på Internet. 
 
Delkurs 2: Franska språket och kulturen II, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål: 
Delkursens mål motsvarar Steg 2 i moderna språk enligt Skolverket, d.v.s. att kunna förstå det 
mest väsentliga i tydligt tal; att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen; att kunna 
muntligt berätta något om sig själv och andra; att kunna göra sig förstådd i skrift i mycket 
enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något; att känna till något om vardagsliv, 
levnadssätt och traditioner i några länder där språket används; att kunna reflektera över hur 
den egna inlärningen går till; att kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i 
samarbete med andra eller på egen hand. När det gäller läsförståelse ska de studerande kunna 
läsa och tillgodogöra sig det viktigaste av innehållet i autentiska texter. 
 
Examination: 
De examinationsformer som kan förekomma är muntlig tentamen, skriftlig tentamen och 
inlämningsuppgifter. 
 
Uppläggning och innehåll: 
Delkursen är en direkt fortsättning på föregående delkurs. Kursen delas upp i två: en med 
betoning på text och grammatik och en annan med betoning på muntlig språkfärdighet. 
Utöver genomgång av kursboken Escalade 2, uppmuntras de studerande att använda 
kompletterande övningsresurser tillgängliga på Internet. 
 
 
För studerande som redan har läst franska i tre eller fler år erbjuds en kurs i snabb takt i 
början av terminen. Kursen motsvarar delkurs 1 och 2. 
I denna kurs används delar av kursboken Escalade 2. Kursen innehåller en repetition av de 
viktigaste grammatikpunkterna, övning i franskt tal och skrift samt läsning av autentiska 
texter. 
 
 
3. Examination 
 
Enligt vad som skrivs i kursplanen kan följande examinationsformer förekomma inom kursen: 
skriftligt prov, muntligt prov, inlämningsuppgifter och kombinationer mellan dessa.  
 
För studerande som inte godkänts vid ordinarie prov ordnas ett ytterligare omprov inom den 
ordinarie terminstiden eller senast tre veckor in på nästa termin. Som ytterligare 



omprovstillfällen räknas de ordinarie proven inom nästa termins kurs. På vårterminen gäller 
att omprov ges under våren för de ordinarie prov som ligger under första hälften av terminen. 
För övriga ordinarie prov under VT ligger omproven i augusti. 
 
Som betyg på genomgången kurs ges något av vitsorden Godkänd och Väl godkänd. För att få 
VG i slutbetyg på hela 30 -poängskursen i franska ska den studerande ha uppnått 7,5 VG-
poäng av kursens högskolepoäng. 
 
På delkurserna ges inom ämnet franska något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det 
högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd.  
 
Den studerande har under fyra år efter det att en kursplan ändrats rätt att tentera efter den 
kursplan som gällde när hon/han påbörjade kursen, under förutsättning att hon/han före 
ändringen fullgjort minst 50 % av kursen. När det gäller litteraturlistan är det möjligt att 
tentera efter den gamla listan en termin efter ändringen; därefter får den studerande tentera 
efter den nya listan. 
 


