
Kursrapport för Franska I, HT18 
 
Antal respondenter 
73 

Antal svar :  
Färre än tre studenter besvarade kursvärderingsenkäten. Kursvärderingssystemet Survey & Report 
kunde därför inte skapa någon rapport för hela Franska I. Kursrapporten nedan är baserad på de 
kursvärderingar som genomfördes på delkurserna. 

 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället : 
Vi har fortsatt att integrera vissa delkurser för att förbättra och stödja studenters lärande. Det ger 
resultat och studenterna uppskattar möjligheten att arbeta med samma innehåll på olika delkurser, 
till exempel på delkurserna Kultur och samhälle i Frankrike och Muntlig kommunikation. Samma 
Wikipediaartiklar har bland annat använts på dessa två delkurser. Artiklarna spelades också in; 
inspelningarna har använts som grund för uttalsövningar inom ramen för delkursen Uttal. 

Modern fransk litteratur: Kurslitteraturen ändrades; frankofona inslag togs in. 

Grammatik och ordförråd: kontinuerliga uppdateringar av kursmaterialet. Inga stora förändringar. 

 

Kursens styrkor enligt studenterna (ex. sammanfattning av kursvärdering) 
Planering, kursmaterial, lärarnas engagemang. 

Inom kursen Muntlig kommunikation finns numera en mycket detaljerad terminsplanering som ger 
studenterna mera vägledning så att de får möjlighet att lära sig och träna nytt ordförråd. De får även 
möjligheten till att träna hörförståelse genom att lyssna på olika TV eller radioprogram. Studenterna 
uppmuntras att ta ansvar för sina studier genom att göra olika övningar hemma. Att muntlig 
kommunikation sedan 2018 kopplas till kursen Kultur och samhälle har uppskattats mycket av 
studenterna. Variationen i kursen (olika temata varje gång, olika typer av övningar som quiz, 
presentation, debatt, grupparbete) är också en aspekt som studenterna har påpekat som mycket 
stimulerande.  

Modern fransk litteratur: Analyserna + Diskussionerna. Nivån. Den goda stämningen och läraren. 

Grammatik och ordförråd: Bra upplägg, bra övningar med tydliga anvisningar om vad som förväntas. 
Lärarna kompletterar varandra bra. Lektionerna och lärarna. De “vågar ställa frågor”. Kontrollproven 
bra som förberedelse till slutprov. 

 

Kursens svagheter enligt studenterna (ex. sammanfattning av kursvärdering) 
De kan ha svårt med informationsflöde (många examinationer på alla delkurser, instruktioner, 
inlämningar som kan skapa stress…). 

Modern fransk litteratur : Kursen är för krävande, på för hög nivå. 

Grammatik och ordförråd: För få lektioner. En del studenter vill ha mer lektioner och framför allt fler 
lektioner i början av terminen. 

 

Lärarnas analys av kursens genomförande 
Lärarna är medvetna om hur mycket tid kursen krävs (ca 40 timmar i veckan för heltidsstudier), de 
försöker att hjälpa till studenter så att de planerar eget arbete på ett effektivt sätt. Integrationen av 
delkurser (t. ex. Kultur och samhälle / Muntlig kommunikation) hjälper att nå bättre resultat. 
 



Grammatik och ordförråd: Kursen fungerar bra. Närvaron har ökat då vi under lektionstid arbetar 
mer med annat material än det läggs på Mondo, och som istället delas ut på lektionstid. Syftet är att 
än mer befästa grammatikkunskaper genom att varje gång “testa” dem. Periodisering  skulle kunna 
vara en lösning, att först jobba mer intensivt med färdigheter grammatik + muntlig och sedan 
fortsätta med “innehållsämnen” kultur och litteratur.  
 
Muntlig kommunikation: några studenter har upplevt att det var krävande att läsa alla kurser 
samtidigt och hade uppskattat en annan planering av hela paketet (exempelvis: muntlig 
kommunikation + grammatik under första delen av terminen, och litteratur + kultur under andra 
delen). Det fanns dock andra studenter som uppskattade att ha alla fyra kurser parallellt, och bland 
annat att få träna på samma teman i både muntlig kommunikation och kultur. Studenterna var 
generellt nöjda med kursen muntlig kommunikation: teman, genomförande, variation). 
 
 
Slutsatser samt förslag till förändring 
Vi fortsätter att förbättra koordinationen mellan alla delkurser (Kultur och samhälle i Frankrike / 
muntlig kommunikation t. ex.). Vi arbetar med schemaläggningen så att alla delkurserna inte löper 
samtidigt. Inom Muntlig kommunikation kommer inga förändringar att införas framöver eftersom 
studenternas feedback är överlag mycket positivt. 
 
Modern fransk litteratur: Koordinering mellan delkurserna borde förbättras 
 
Grammatik och ordförråd: eventuellt periodisera kurserna, se ovan. Integrera ett/två mindre 
moment som innefattar en skrivuppgift för att testa hur man införlivat kunskaper om franskans 
språkstruktur i en kommunikativ situation. Detta är inget studenterna föreslagit utan en lärare 
(Malin) som tycker det behövs. 
 
Muntlig kommunikation: man skulle kunna testa periodisering och utvärdera. Studenter utvecklas 
var och en på olika sätt. Vissa studenter skulle kanske utvecklas bättre med periodiseringen medan 
andra utvecklas bättre med organisationen så som de är nu. Man behöver underlag för att kunna 
utvärdera och jämföra båda organisationerna. 
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