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Kursrapport för kursen Franska I, FR130B, HT 2019 

 
Antal respondenter (studenter som fått enkäten) 
55 

Antal svar 
11 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället 
Litteratur:  

• Barbe Bleue (Nothomb) valdes isf La Place eftersom läraren ville ha en fiktiv 
huvudbok för litterär analys.  

• De tre inledande lektionerna fokuserade på ren textkommentar och språkliga övningar 
för att studenterna skulle kunna kommentera texten 

• Kursen genomfördes i hög grad enligt omvänt klassrum 
• Muntlig redovisning togs bort. Ett muntligt prov till kompletterande sista uppgift 

infördes i stället utifrån tidigare resultat på kontrollskrivningarna 

Kursens styrkor enligt studenterna (ex. sammanfattning av 
kursvärdering) 
Litteratur [enligt separat skriftligt, anonym kursvärdering sista tillfället]: 

• Tydlighet, lektionsaktiviteterna, instuderingsfrågorna och arbetsklimatet 
• Balansen mellan genomgångar och diskussioner 
• Uppläggningen med de enklare, inledande lektionerna  
• Inslagen med litterär analys är relevanta och höjer kvaliteten på kursen 
• Kurslitteraturen’ 

Muntlig kommunikation: 

• Studenterna får öva och prata mycket  
• Mycket varierat material 
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• Nyhetssändningen från France2 uppskattades 
• Delkurs som lyckas integrera delkursen “kultur och samhälle” 

 
Kursens svagheter enligt studenterna (ex. sammanfattning av 
kursvärdering) 
Litteratur [enligt separat skriftligt, anonym kursvärdering sista tillfället]: Inga 

Muntlig kommunikation: inga enligt utvärderingen 

Lärarnas analys av kursens genomförande 
Litteratur: precis som studenterna uppger kändes det bra att ha en liten mjukstart utan litterär 
analys de första gångerna. Gruppen arbetade mycket bra och uppnådde goda resultat. 

Muntlig kommunikation: bra kurs som har ett upplägg som är synkroniserat med delkursen 
“kultur och samhälle”. Det finns olika typer av övningar att lyssna på som studenterna övar 
sedan i klassrummet. Goda resultat på kursen. 

Slutsatser samt förslag till förändring 
Litteratur [enligt separat skriftligt, anonym kursvärdering sista tillfället]: enda förslag till 
förändring var att det borde vara lika mycket litterär text att läsa till varje gång (men det är ju 
ganska svårt att uppnå). I det här fallet var utvärderingen starkt positiv, så ser inga uppenbara 
saker att ändra, möjligen försöka få in lite mer genomgångar på lektionstid och förenkla 
inledande uppgifter något. 

Fonetik och uttal: Det vore bra, som någon student påpekar, om den uttal momenten (3 
tillfälle) var direkt kopplat till fonetik föreläsningar (5 styck.) (dvs inte sprids ut under hela 
terminen). Bra också om delmomenten “muntlig kommunikation” började efter dessa två 
moment. I följd av det som diskuterades under den senaste ämneskonferensen kunde på detta 
sätt studenterna koncentrera sig på en aspekt i taget av den talade franskan 
(teori/praktik/muntlig produktion). 

Muntlig kommunikation: Kursen gjordes om helt under hösten 2018 och fungerar mycket väl. 
Den bygger på att studenterna lyssnar på olika videoklipp, får tillgång till transkriberingar och 
bygger upp sitt ordförråd som tränas upp under lektionerna. Varje vecka lyssnar studenterna 
även på nyheterna och förbereder en muntlig presentation. Kursen ger möjlighet att över sin 
hörförståelse och sin muntliga kompetens. Studenterna är oftast väl förberedda. 

Grammatik: Ett par studenter upplever lektionerna som svåra, stressiga, att det var fokus på fel 
saker, att för lite tid lades ner på det som var ”nytt och svårt” och för mycket tid lades ner på 
”uppenbara saker”.  
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Kommentarer: 

• I september gjordes två moment om till självstudier (pga. uteblivna lektioner) och 
snabbresuméer av dessa vid andra lektionstillfällen, vilket inte var en helt lyckad 
lösning. Kan nog bidragit till stress.  

• Självklart har jag försökt lägga fokus på rätt saker. Svårt att veta vad som avses. 
Studenterna skiljer sig avsevärt sinsemellan med avseende på vad de anser vara svårt, 
lätt och uppenbart. Kursmålen är (tills de ändras) vårt rättesnöre och dessvärre inte 
förhandlingsbara. Men vi ska så klart underlätta för studenterna att nå målen.  

• Gruppens storlek är emellertid en utmaning för lärarens möjligheter att ge personlig 
feedback.  

• Utvärderingar har sin egen logik och det är svårt att veta hur representativa svaren är 
(55 registrerade, 39 studenter skrev språkfärdighetsprovet första tillfället, 11 svarade 
på enkäten, närvaron på lektionerna var ca 25-30).  

• Jag upplevde lektionerna som mycket positiva, studenterna var mycket intresserade, 
ställde många frågor och det blev mycket dialog. Av de goda provresultaten att döma 
har studenterna lärt sig mycket. Men jag kommer (i vanlig ordning) att reflektera 
kring lektionsinnehållet, kursmomentens storlek, viktning, nivån, presentationen av 
grammatiken, bättre formativ bedömning mm. 



KV Franska I, HT 2019

Antal respondenter: 55
Antal svar: 11

Svarsfrekvens: 20,00 %

1. Förväntade studieresultat

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig   

Det var tydligt för mig vad jag förväntades
lära mig

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (18,2%)
3 2 (18,2%)
4 3 (27,3%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)



Kursens innehåll har varit relevant för att uppnå de förväntade 
studieresultaten   

Kursens innehåll har varit relevant för att 
uppnå de förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
6 

(54,5%)

5 Helt
5 

(45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

Undervisningsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade 
studieresultaten   

Undervisningsformerna har varit relevanta 
för att uppnå förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (9,1%)
3 1 (9,1%)

4
5 

(45,5%)

5 Helt
4 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)



Examinationsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade 
studieresultaten   

Examinationsformerna har varit relevanta 
för att uppnå förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
2 

(18,2%)
3 1 (9,1%)

4
5 

(45,5%)

5 Helt
2 

(18,2%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)

Summa
11 

(100,0%)

Jag har fått konstruktiv återkoppling på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv återkoppling på 
mina prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls
2 

(20,0%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(20,0%)

4
1 

(10,0%)

5 Helt
5 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)



2. Kursupplägg

Mina förkunskaper var tillräckliga för att följa kursen   

Mina förkunskaper var tillräckliga för att 
följa kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 1 (9,1%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 3 (27,3%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

Kursen i sin helhet var välstrukturerad    

Kursen i sin helhet var välstrukturerad  Antal svar
1 Inte alls 1 (9,1%)
2 1 (9,1%)
3 2 (18,2%)
4 5 (45,5%)
5 Helt 2 (18,2%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)



Jag upplevde att delkurserna var väl integrerade.    

Jag upplevde att delkurserna var väl 
integrerade. 

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (18,2%)
3 3 (27,3%)
4 4 (36,4%)
5 Helt 2 (18,2%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

3. Undervisning

Lärarna visade ett gott pedagogiskt förhållningssätt   

Lärarna visade ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 5 (45,5%)
5 Helt 5 (45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)



Undervisningen har varit betydelsefull för mitt lärande   

Undervisningen har varit betydelsefull för 
mitt lärande

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)

4
3 

(27,3%)

5 Helt
7 

(63,6%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 6 (54,5%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)



Jag har följt undervisningen regelbundet   

Jag har följt undervisningen 
regelbundet Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (18,2%)
4 2 (18,2%)
5 Helt 7 (63,6%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

4. Kursmaterial

Kursmaterialet (litteratur, e-resurser m.m.) har hjälpt mig i mitt arbete att 
klara kursen   

Kursmaterialet (litteratur, e-resurser 
m.m.) har hjälpt mig i mitt arbete att klara 
kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
3 

(27,3%)

4
3 

(27,3%)

5 Helt
5 

(45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)



Kursmaterialet var passande för kursinnehållet   

Kursmaterialet var passande för 
kursinnehållet Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 4 (36,4%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

Jag upplevde att kursmaterialet var svårt   

Jag upplevde att kursmaterialet var 
svårt Antal svar
1 Inte alls 1 (9,1%)
2 3 (27,3%)
3 5 (45,5%)
4 1 (9,1%)
5 Helt 1 (9,1%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)



5. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per 
vecka som du totalt lagt ner på kursen, 
inklusive självstudier och schemabunden 
tid

Antal 
svar

< 10 1 (9,1%)

11-20
2 

(18,2%)

21-30
5 

(45,5%)

31-40
3 

(27,3%)
> 41 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 1 (9,1%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 4 (36,4%)
5 Helt 5 (45,5%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 4 (36,4%)
5 Helt 6 (54,5%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
11 

(100,0%)

7. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (9,1%)
3 2 (18,2%)
4 4 (36,4%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)
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