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Kursrapport för kursen FRANSKA I (VT 2020)

Antal respondenter (studenter som fått enkäten) 

55 

Antal svar 

16 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället 

Kursens styrkor enligt studenterna (ex. sammanfattning av 

kursvärdering) 

Lärarnas engagemang, entusiasm, skicklighet och pedagogik återkommer som en styrka på 
hela kursen. Kursens struktur och utformning lyfts även upp som något mycket positivt på 
denna nivå. Studenterna uppskattade fördjupningen och variationen i olika ämnen. De tyckte 
att det var ett intressant, stimulerande innehåll och bra val av texter för litteraturkursen. 
Kursen i muntlig kommunikation gav möjlighet att prata mycket och att öva språket. 

Undervisningen och uppgifterna upplevdes som relevanta för kursmålen och examinationerna. 
Utformningen av kursen är bra.  En student påpekar vikten av att följa undervisningen för att 
utvecklas: “Det finns en kontinuitet genom terminen och ett värde i att följa undervisningen 
konsekvent för att utvecklas under terminen. Exempelvis det att vokabulären i grammatiken 
används för att förbereda för kommande uppgifter och att delkursen Muntlig kommunikation 
återkommer till samma typ av övningar flera gånger vilket ökar chansen att förstå vad som 
förväntas.  

Kursens utformning med många övningar uppskattas av studenterna. Strukturen på kursen är 
också något som lyfs fram då studenterna börjar läsa först den språkvetenskapliga delen 
(grammatik, uttal, fonetik) före kulturkunskap och modern franska litteratur. Inom områdena 
litteratur, kultur och muntlig kommunikation väcktes intresset för den fransktalande världen.  

Viktiga moment introduceras av lärarna för att sedan examinera studenterna. Inom 
grammatiken uppskattas särskilt den efterföljande feedback efter varje kontrollskrivning. 
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Kursens svagheter enligt studenterna (ex. sammanfattning av 

kursvärdering) 

Allmänt om kursen: 

Det påpekas att “Något som dock saknas är en ordentlig introduktion i början” för att förklara 
vad respektive kurs ska handla om och sammanlänka alla kurser. En student efterlyser 
diskussionsgrupper för att träna tal, kanske ett par tillfällen med en lärare som ger 
återkoppling. 

Grammatik: 

Campus: En student påpekar svårigheterna med att resonera om franska grammatik på 
franska. Detta var en av anledningarna till att jag numera talar svenska på seminarierna och 
även om föreläsningarna är på franska introducerar jag de franska begreppen på svenska inför 
varje föreläsning. Föreläsningarna på franska motiveras, förutom det självklara att de bidrar 
till att utveckla språkfärdigheten, av att kurslitteraturen är på franska.  

Kultur och samhälle och Modern fransk litteratur 

En student hade önskat ha en lärobok i kulturkunskap i stället för att söka efter information 
själv. 

Muntlig kommunikation : En student påpekar att man ska vara försiktig att koppla muntlig 
kommunikation till delkursen i kulturkunskap eftersom vissa studenter läser på halvtid. En 
annan student efterlyser flera timmar för att öva muntliga färdigheter så att kursen fokuserar 
mer till träning i argumentation och aktualitetsfrågor. 

Lärarnas analys av kursens genomförande 

Uttal och Fonetik: 

De fem föreläsningarna i fonetik var genomförda när distansundervisningen (på grund av 
Coronapandemin) började. Den första salstentamen ägde rum den 12 mars på vanligt sätt. 
Endast omtentamen -som hade planerats den 17 april - flyttades till 13 augusti och 
omvandlades till online tentamina. Delkursen förlöpte bra och provresultat/omprovresultat var 
goda och jämförbara med tidigare terminer. 

Grammatik: 
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Campus: Kursen fungerade bra i början av terminen relativt bra i sin helhet med tanke på att 
vi övergick till online i april. Då kursen är väl strukturerad och förutsägbar i upplägget var en 
av de faktorer som underlättade när den började ges online. Det som var negativt var framför 
allt den stress som uppstår hos studenterna vid kontrollprov och slutprov via zoom med allt 
vad det innebär. Användandet av chat och whiteboard i zoom gjorde att kursen kunde behålla 
en del av sitt interaktiva arbetssätt. Avhoppen var få, närvaron hög och genomströmningen på 
kursen var god. Utifrån ett corona perspektiv kan man lära att studier går bra om man seriöst 
koncentrerar sig på dem och att interna faktorer inte alltid spelar den jättestora roll vi ibland 
tillskriver dem. Där har lärare en viktig roll att tydligt förklara vad som krävs i början av 
terminen så att tveksamma studenter redan då kan fundera på om de vill lägga ner den tid som 
krävs på studierna och lämna plats till en motiverad reserv.  

Kultur och samhälle: 

Kursen fungerade väl och övergången till Zoom gick förvånansvärt bra. Under individuella 
samtal med läraren i slutet av terminen lyfter många studenter fram att kursen var intressant 
och inspirerande och att de ämnen som togs upp var relevanta. En student hade önskat lära sig 
mer om Frankrikes olika städer. Flera studenter önskade mer undervisningstid och några 
skulle också ha sett en bättre samordning med kursen i muntlig kommunikation. En student 
hade önskat en separat kursbok och några tyckte att de artiklar som lästes var svåra. Den 
gästföreläsning som gavs inom ramen för kursen var ett mycket uppskattat inslag. Slutbetygen 
för delkursen var generellt sett höga. 

Muntlig kommunikation: Kursen förlöpte väl även om undervisningen gick från campus till 
online. Det krävde dock mycket mer förberedelse från läraren att planera lektionerna. Den 
utvärdering av kursen som läraren gjorde muntligt med studenterna i slutet av terminen visade 
att de var väldigt nöjda med att arbeta med nyheterna och andra program att lyssna på. De 
tyckte även att de temata som valdes var intressanta. De efterlyste flera lektioner och mera tid 
för diskussion. Deras resultat var mycket tillfredsställande. 

Modern fransk litteratur 

Jag övertog en redan planerad litteraturkurs och hade runt 25 studenter fördelade på två              
grupper under vårterminen 2020 (hade ytterligare ett tjugotal på samma kurs på kvällen). I              
princip följde jag Bengt Novéns planering samt delar av Hans Färnlöfs och använde deras              
kompendium som bastext för kursen. Enligt Bengts tidigare planering skulle också den korta             
romanen Kirikou et la sorcière av Michel Ocelot och Annie Ernaux: La Place läsas. Jag lät                
även dessa texter ingå i min kurs under vårterminen. Jag använde i princip texterna i               
kompendiet utom i ett fall; jag bytte ut utdraget från Perec och valde istället novellen Madame                
Bovary av Monique Proulx, en text som lämpar sig mycket bra om man vill fördjupa sig lite i                  
frågan om intertextualitet. Enligt den redan givna planeringen skulle studenterna göra två            
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kontrollskrivningar, en exposé samt ett kortare skriftligt arbete. För det sistnämnda utökade            
jag antalet ord till 500 ord. Även detta var ett omfång som av vissa studenter upplevdes som                 
begränsande.Jag har undervisat kursen med baktankarna att litteraturundervisning är nyttigt på           
en massa sätt: för att analysera och förstå litterära texter, för att förbättra det skriftliga språket                
i och med att man kommer i kontakt med en relativt stor mängd autentiskt skriftspråk och sist                 
och kanske allra viktigast på den här nivån: litteraturundervisningen sporrar studenterna till att             
behöva uttrycka sig muntligt om relativt komplexa ämnen. Det är utmärkt för ordförråd och              
syntax. 

Studenternas nivå var mycket varierande och några enstaka tyckte att det var svårt att uttrycka               
sig muntligt i början. De flesta antog dessa utmaningar på ett mycket bra och positivt sätt och                 
jag skulle påstå att de flesta gjorde märkbara framsteg under terminens gång.            
Kontrollskrivningarna genomfördes på ett bra eller tillfredsställande sätt, de muntliga          
presentationerna var ambitiöst genomförda och gav upphov till intressanta diskussioner. Även           
studenter som i början sa sig ha stora svårigheter att uttrycka sig på franska genomförde               
presentationerna. Även de skriftliga uppgifterna var lyckade i de flesta fall. Här kunde mera              
tid ha ägnats åt att gå igenom hur en sådan uppgift bör struktureras (inledning, analys,               
avslutning, etc.) än vad som beskrevs i undervisningsmaterialet. Några studenter efterlyste           
handfasta råd. Man kunde också tänka sig att längden kunde utökas eftersom de flesta              
studenter hade många idéer och behövde utrymme att skriftligt uttrycka dessa. Dessutom            
skulle några citat få plats. Det kan ibland vara svårare att behöva komprimera sina tankar på                
ett främmande språk än att uttrycka sig på ett mera beskrivande sätt. Stämningen i de båda                
grupperna var positiv och engagerad. Alla hade förberett sig och kunde delta på ett givande               
sätt. Det var trevligt att undervisa grupperna. 

Enligt planeringen skulle alla muntliga presentationer handla om olika aspekter av romanen            
om Kirikou. Detta fungerade i och för sig bra, men en annan lösning kunde vara att låta                 
studenterna välja ytterligare böcker för att hålla en presentation om en av dessa. Det skulle               
bredda deras kunskapsbas och skapa mera variation. Vidare var tre lektioner avsatta att             
behandla La Place av Ernaux. Denna text fungerade synnerligen väl som diskussionsobjekt            
och vi kom in på både sociologiska och litterära aspekter. På initiativ av en student kom även                 
Bourdieu upp, vilket ledde till verkligt intressant tankeutbyte. Men även här kunde man tänka              
sig att vara lite effektivare och reducera antalet lektioner ägnade år Ernaux. Istället kunde              
alltså tid ägnas åt någon fritt vald roman enligt föregående förslag. Studenterna kunde få en               
lista med lättlästa, kortare romaner och välja att läsa en sådan, t ex parvis. 

Kurskompendiets innehåll var väl valt och texterna var intressanta och fungerade som sagt             
bra. De gav en inblick i olika samtida författarskap från den fransktalande världen samtidigt              
som vissa grundbegrepp gällande litteraturanalys introducerades stegvis (temporalitet,        
spatialitet, intertextualitet, osv.). Då detta är en kurs i litteratur för första terminens studerande              
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bör textförståelse, textkommentar samt grundläggande analysmetoder stå i centrum. Kursen          
fungerade utmärkt för detta syfte. 

Men enligt vad jag kan se erbjuds ingen ytterligare övergripande kurs om nittonhundratalets             
och det tidiga tvåtusentalets litteratur vid institutionen. Detta gjorde att jag kände en viss              
skyldighet att introducera lite av detta, även om det inte blev mycket på grund av tidsbrist. En                 
fråga som bör beaktas är följande, anser jag. Kursen var utmärkt som utgångspunkt för              
texttolkning, diskussion och enklare analys på denna nivå. Däremot gav den ingen orientering             
om grundläggande tendenser i nyare litteratur (modernism, existentialism, nouveau roman,          
etc). Får studenterna detta någon annanstans? Som det är nu bibringas de inte sådana              
kunskaper på den här kursen. Kanske kunde man kontextualisera litteraturen lite mera och             
sätta in den i ett kronologiskt sammanhang. Detta behöver inte nödvändigtvis göras inom             
ramen för denna kurs. Det kunde göras på en senare kurs eller kanske i form av fristående                 
föreläsningar där man ger ett panoramaperspektiv på 1900-talets tendenser i fransk litteratur.            
Jag kunde inte låta bli att göra några små försök att introducera lite litteraturhistoria redan               
inom denna kurs. När vi diskuterade novellen Madame Bovary kom vi förstås in på Flaubert               
och hans Madame Bovary och när vi talade om Ernaux kom vi in på att hon är en hängiven                   
läsare av Proust och då var det dags att säga några ord om Proust. Men mycket mera sådant                  
kan göras. Jag tror att många studenter vill ha och behöver detta. 

Jag fick en allmän utvärdering av de olika delkurserna inom Franska 1 av Mickaëlle och där                
står något lite om litteraturkursen. Det verkar vara några enstaka studenters åsikter som             
återspeglas i kommentarerna. En säger bland annat detta: ”Sedan litteraturkursen förstod jag            
inte heller poängen med att ha på franska(den tyckte jag var så svår att jag hoppade av).” [...].                  
”Men jag kan tycka att resonera nyanserat och ge flera perspektiv är som att gå en kurs i                  
svenska på gymnasienivå.” Jag hänvisar till det jag sa ovan att litteraturstudier på ett              
främmande språk är ett utmärkt sätt att utvidga sin språkfärdighet. Syftet är alltså att försöka               
komma upp på en annan abstraktionsnivå vad gäller språkanvändningen än vad man har när              
man läser språket i skolan (och detta redan inom den senare delen av Franska 1). 

Någon säger att han/hon efterlyser en bok där man kan se utvecklingslinjer i litteraturen. Jag               
håller med vederbörande. Kanske vill man som student kunna sätta in de litterära texterna i ett                
kulturhistoriskt sammanhang. Studenter som kommer från gymnasiet har ofta mycket vaga           
begrepp om sådana här saker. De vet inte mycket om romantiken, ännu mindre om              
existentialism, strukturalism eller nouveau roman. Jag tror att de behöver dessa verktyg. De             
kunde kanske ges i samarbete med kursen i kulturorientering. 

Någon skriver: ”Jag förväntade mig mer modern litteratur (ex.2000-2019 tal) på fransk            
litteratur.” Kanske menar den här personen en presentation av den nyare (moderna)            
litteraturen i ett sammanhang, kanske en orientering om 1900- och 2000-talens           
utvecklingslinjer inom litteraturen i stora drag? Texterna i kompendiet var utmärkta men            
enligt beskrivningen var de valda för att spegla verkligheten i den samtida franskspråkiga             
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världen och p g a deras pedagogiska användbarhet. Kanske kunde den kronologiska aspekten             
komma in något tydligare i undervisningen (eller kommer den in på ett senare stadium?) och               
textläsningen sättas in i ett kulturhistoriskt och kronologiskt sammanhang. 

Svante Lindberg  

 

Slutsatser samt förslag till förändring 

Uttal och Fonetik: inga förändringar. 

Grammatik: 

Campus: Läraren har för avsikt att ta upp aspekter av ordinlärning varje lektion, i korta               
moment. Det här är en fråga som ofta kommer från studenter: Hur ska vi lära oss alla dessa                  
ord? En funktion som läraren börjat använda och kommer fortsätta med är muntlig feedback              
från läraren i Athena. Det kan göras utifrån behov och ett bra komplement till provrättningar               
och paragraf hänvisingar. Dessutom spar det tid.  

Modern fransk litteratur: Som en del av att inte låta alla kurser gå parallellt sker en                
koncentration av undervisning till 2:a halvan av terminen, kompletterad med eget arbete under             
den 1:a halvan. Uppläggningen tillåter att ägna 1:a halvan, de inledande lektionerna och             
kontrollskrivning 1 åt mer av textläsning och textkommentar (det enklare och grundläggande            
lärandemålet), för att sedan angripa litterär analys (det mer avancerade lärandemålet som            
förutsätter textförståelse) under återstående delen av den 2:a halvan, som leder fram till             
kontrollskrivning 2. På detta vis svarar uppläggningen mot en tydlig procession och            
examinationen differentieras med hänsyn till lärandemålen. 

Muntlig kommunikation : Små justeringar skall genomföras i planeringen. Delkursen ska 
undvika att relatera till delkursen Kultur och samhälle. Målet med kursen i muntlig 
kommunikation är att kunna presentera samt diskutera vanliga vardagsämnen och förbättra sin 
hörförståelse genom att lyssna på olika program. Mera fokus skall göras på nyheterna.  

 

 

 



KV Franska I, VT20

Antal respondenter: 55
Antal svar: 16

Svarsfrekvens: 29,09 %

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 1 (6,3%)
2 0 (0,0%)
3 2 (12,5%)
4 5 (31,3%)
5 Helt 7 (43,8%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (6,3%)

Summa
16 

(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 1 (6,3%)
2 1 (6,3%)
3 1 (6,3%)

4
6 

(37,5%)

5 Helt
7 

(43,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(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 1 (6,3%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(12,5%)

4
2 

(12,5%)

5 Helt
11 

(68,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(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 1 (6,3%)
3 1 (6,3%)

4
5 

(31,3%)

5 Helt
9 

(56,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Jag har fått konstruktiv återkoppling på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv återkoppling på 
mina prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls
2 

(12,5%)
2 1 (6,3%)

3
2 

(12,5%)

4
4 

(25,0%)

5 Helt
7 

(43,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(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 0 (0,0%)
2 1 (6,3%)
3 1 (6,3%)
4 6 (37,5%)
5 Helt 8 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Kursen i sin helhet var välstrukturerad    

Kursen i sin helhet var välstrukturerad  Antal svar
1 Inte alls 1 (6,3%)
2 2 (12,5%)
3 1 (6,3%)
4 1 (6,3%)
5 Helt 11 (68,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 16 (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 0 (0,0%)
3 4 (25,0%)
4 3 (18,8%)
5 Helt 9 (56,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

3. Undervisning

Lärarna visade ett gott pedagogiskt förhållningssätt   

Lärarna visade ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt

Antal 
svar

1 Inte alls 1 (6,3%)
2 0 (0,0%)
3 2 (12,5%)
4 3 (18,8%)

5 Helt
10 

(62,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)



Undervisningen har varit betydelsefull för mitt lärande   

Undervisningen har varit betydelsefull för 
mitt lärande

Antal 
svar

1 Inte alls
2 

(12,5%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
5 

(31,3%)

5 Helt
9 

(56,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 1 (6,3%)
2 1 (6,3%)
3 1 (6,3%)
4 2 (12,5%)
5 Helt 11 (68,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 16 (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 (12,5%)
4 5 (31,3%)
5 Helt 9 (56,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(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 1 (6,3%)
3 1 (6,3%)

4
6 

(37,5%)

5 Helt
8 

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

Summa
16 

(100,0%)



Kursmaterialet var passande för kursinnehållet   

Kursmaterialet var passande för 
kursinnehållet Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (6,3%)
3 0 (0,0%)
4 8 (50,0%)
5 Helt 7 (43,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

Jag upplevde att kursmaterialet var svårt   

Jag upplevde att kursmaterialet var 
svårt Antal svar
1 Inte alls 1 (6,3%)
2 7 (43,8%)
3 4 (25,0%)
4 2 (12,5%)
5 Helt 2 (12,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
16 

(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 0 (0,0%)

11-20
5 

(33,3%)

21-30
8 

(53,3%)

31-40
2 

(13,3%)
> 41 0 (0,0%)

Summa
15 

(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 (6,3%)
2 0 (0,0%)
3 3 (18,8%)
4 8 (50,0%)
5 Helt 4 (25,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (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 4 (25,0%)
4 5 (31,3%)
5 Helt 7 (43,8%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
16 

(100,0%)

7. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 1 (6,3%)
2 1 (6,3%)
3 0 (0,0%)
4 6 (37,5%)
5 Helt 8 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 16 (100,0%)
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