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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
OBOA
OBOB
OSP1
OHM1
OBO3
OHM2
OSP2

Benämning
Fransk grammatik och ordkunskap 1
Fransk grammatik och ordkunskap 2
Skriftlig produktion 1
Hörförståelse och muntlig framställning 1
Fransk grammatik och ordkunskap 3
Hörförståelse och muntlig framställning 2
Skriftlig produktion 2

Högskolepoäng
3
3
4
5
3.5
7.5
4

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge tillräckliga kunskaper för att studera franska vidare på högre nivåer. Kursen fokuserar
på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp områdeskunskap i form av studier av kultur,
samhälle och litteratur i både Frankrike och ett urval andra franskspråkiga länder.
Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och
förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska I vid Stockholms universitet.
Kursen består av följande delkurser:
Fransk grammatik och ordkunskap 1, 3 hp:
I delkursen ingår grundläggande grammatik, såsom presens, passé composé och framtid av regelbundna och
frekventa oregelbundna verb samt pronomen, determinanter, substantiv- och adjektivmorfologi,
grundläggande prepositioner, adverbiella uttryck, frågeord och räkneord. Ordkunskapen behandlar ca 700 ord
och uttryck från det centrala franska ordförrådet.
Fransk grammatik och ordkunskap 2, 3 hp:
Kursen bygger vidare på fransk grammatik och ordkunskap I. Här ingår bland annat verbmorfologi av fler
frekventa verb, grundläggande infinitivkonstruktioner, imperativ, reflexiva verb, prepositionsattribut,
objektspronomen, indefinita pronomen, imparfait, demonstrativa pronomen, futur simple och conditionnel.
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Ordkunskapen behandlar ca 700 ytterligare ord och uttryck från det centrala franska ordförrådet.
Hörförståelse och muntlig framställning 1, 5 hp:
Genomgång av grundläggande begrepp inom fransk fonetik och franska uttalsregler. Övningar i enklare
dialog, hörförståelse och uttal. Den övervägande delen av hörförståelseövningarna görs på egen hand enligt
lärarens anvisningar.
Skriftlig produktion 1, 4 hp:
Enklare texttyper produceras på franska. I delkursen ingår också en mindre del översättning från svenska till
franska.
Hörförståelse och muntlig framställning 2, 7,5 hp:
Genomgång av franskans grundläggande prosodi. Samtalsövningar kring aktuella ämnen och träning i att
förstå talad franska i olika situationer. Introduktion till kultur och samhälle i Frankrike samt ett urval andra
franskspråkiga länder.
Skriftlig produktion 2, 4 hp:
Praktiska övningar i olika skriftliga framställningsformer. Studium av enklare franska skönlitterära texter.
Övningar i idiomatik.
Fransk grammatik och ordkunskap 3, 3,5 hp:
Fortsatt genomgång av de allmänna grammatiska termer som krävs för studier i franska på akademisk nivå,
med fokus på franska språkets grundläggande syntaktiska strukturer. Breddning av det centrala ordförrådet.
Hörförståelse och muntlig framställning 2, 7,5 hp:
Delkursen, som bygger vidare på hörförståelse och muntlig framställning 1, innehåller samtalsövningar kring
aktuella ämnen samt hörförståelseövningar. Utöver det ges en introduktion till kultur och samhälle i Frankrike
samt ett urval andra franskspråkiga länder.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på Fransk grammatik och ordkunskap 1 ska studenten:
-behärska huvuddelen av delkursens grammatiska moment (se ovan);
-behärska ca 400 ord ur det centrala franska ordförrådet.
För godkänt resultat på Fransk grammatik och ordkunskap 2 ska studenten:
-behärska huvuddelen av delkursens grammatiska moment (se ovan);
-behärska ca 800 ord ur det centrala franska ordförrådet.
För godkänt resultat på Hörförståelse och muntlig framställning 1 ska studenten kunna:
-förstå tal på franska om bekanta ämnen;
-uttrycka sig om vardagliga ämnen på franska;
-i huvudsak tillämpa de viktigaste betydelseskiljande särdragen i fransk fonetik och fonologi.
För godkänt resultat på Skriftlig produktion 1 ska studenten kunna:
-tillämpa franskans grundläggande grammatiska regler i kortare texter;
-använda kursens ordförråd i kontext;
-översätta enklare meningar till och från franska.
För godkänt resultat på Fransk grammatik och ordkunskap 3 ska studenten kunna:
- behärska franska språkets grundläggande grammatiska regler med betoning på enklare syntax med inslag av
enklare typer av underordning;
- använda ett basordförråd med idiomatiska inslag.
För godkänt resultat på Hörförståelse och muntlig framställning 2 ska studenten kunna:
- delta i samtal på franska om bekanta ämnen;
- redogöra muntligt på enkel franska för ett förberett ämne;
- redovisa elementära kunskaper om kultur och samhälle i några franskspråkiga länder;
För godkänt resultat på Skriftlig produktion 2 ska studenten kunna:
- uttrycka sig begripligt och sammanhängande i några enklare skriftformer;
- använda olika typer av satser;
- kommentera innehållet i texter;
- översätta meningar till och från franska;
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- använda ett basordförråd med idiomatiska inslag.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisning sker på både svenska
och franska.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras på följande vis:
Fransk basgrammatik och ordkunskap 1:
Saltentamen.
Fransk basgrammatik och ordkunskap 2:
Saltentamen.
Fransk basgrammatik och ordkunskap 3:
Saltentamen.
Hörförståelse och muntlig framställning 1:
2-3 muntliga prov.
Hörförståelse och muntlig framställning 2:
2-3 muntliga prov.
Skriftlig produktion 1:
2-3 inlämningsuppgifter, 1-2 skriftliga prov.
Skriftlig produktion 2:
2-3 inlämningsuppgifter, 1-2 skriftliga prov.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.För mer
detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
För att räkna ut slutbetyget omvandlas bokstavsbetygen till poänggivande siffror, där A=5, B=4, C=3, D=2,
E=1. Poängen sammanräknas till ett medelbetyg där man väger in det antal poäng som respektive delkurs
utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av betygen
på delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas
e) Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på saltentamen. Komplettering av
betyget Fx vid andra examinationstillfällen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas inom en vecka efter det att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid
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godkänd komplettering används betyget E.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen, t.ex. Förberedande kurs
i franska, 20 poäng, Nybörjarkurs i franska I, 10 poäng, Nybörjarkurs i franska II, 10 poäng.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på institutionens webbplats www.su.se/romklass senast en månad före
kursstart.
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