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Kvalitetsrapport Franska fristående kurs 2018 
 

Denna kvalitetsrapport avser ämnet Franska som fristående kurs (Franska 1-3 och 

Franska Magister). Franska som fristående kurs kan vara huvudämne i en filosofie 

kandidatexamen och/eller i en filosofie magisterexamen. 

 

 
Sammanfattande beskrivning av huvudområdet 

• Franska 1, 1-30 hp, ges på helfart under höstterminen. Ett utbud av olika 

kurser om 7,5 h ges under både höst och vår, vilket möjliggör läsning på 

kvartsfart och halvfart. 

• Franska 2, 31-60 hp, ges på helfart under vårterminen. Kursen innehåller 

fyra delar à 7,5 hp, vilka är sökbara var för sig. Läsning kan därmed ske på 

halvfart och kvartsfart. 

• Franska 3, 61-90 hp, består av två delkurser à 7,5 hp samt en 

kandidatuppsats på 15 hp. Kursen kan läsas på hel-, halv- eller kvartsfart. 

• Magisterkurs i franska 712A02, 60 hp – helfart. Kursen består av sex 

fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Tre 

fördjupningskurser väljs inom ämnet franskas uppsättning av färdiga 

läskurser inom fransk språk- och litteraturvetenskap. Dessa kan även sättas 

samman individuellt i samråd med examinator efter studentens särskilda 

intresseinriktning. Tre fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i 

tillämpad teori och metod samt akademiskt skrivande på avancerad nivå. 

 
• Masterkurs i språk och kultur med inriktning mot franska 763A52 – 60 hp 

o Kursen vänder sig till studenter som vill bygga på en 

magisterutbildning i franska med en masterkurs i språk och kultur. 

Kursen består av fyra fördjupningskurser om 7,5 hp vardera samt en 

uppsats på 30 hp. Fördjupningskurserna väljs inom utbudet på 

avancerad nivå vid IKK, inklusive de läskurser som erbjuds inom 

ämnet franska. Uppsatsen skrivs på franska inom språk- eller 

litteraturvetenskap. 

• Utöver ovanstående finns följande kurser som ej kan ingå i en 

kandidatexamen: 

o Nybörjarfranska 1-30 hp (halvfart) - del 1 och 2, varav den senare är 

sökbar för sig. 

o Baskurs i franska, 7,5 hp – introduktionskurs framför allt för 

studenter på internationella program vid LiU. 
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o Franska inför Erasmus, 7,5 hp (för utresande studenter till 

fransktalande land)/Sverige på franska, 7,5 hp (för inresande 

fransktalande studenter) 

▪ Dessa kurser läses parallellt och inom kurserna finns 

gemensamma arenor där utbyten av lärandeaktiviteter finns. 

 

 
Antal nybörjarplatser per år (könsuppdelningen baserad på 

förstahandssökande)* 

  
Platser 

 
sökande 

1:a 
hand 

 
Antagna 

 
kv %*** 

 
män % 

Franska 1 - HT16 30**** 104 23 19 80 20 

Franska 1, kvart. 
(h16+v17)** 

 
55 

 
159 

 
50 

 
58 

  

       

Franska 1 - HT17 15 47 7 4 60 40 

Franska 1, kvart. 
(h17, v18) 

 
38 

 
157 

 
40 

 
63 

  

       

Franska 2 - VT17 10 6 1 1   

Franska 2, kvart. 15 28 7 15   

       

Franska 2 - VT18 10 7 2 1 0 100 

Franska 2, kvart. 15 30 6 12   

       

Franska 3 - HT16 6 10 4 5 33 67 

Franska 3 – HT17 6 15 2 7   

       

Magister - HT16 3 3 0 1   

Magister - VT17 3 0 0 0   

Magister - HT17 3 1 1 0  100 

Magister - VT18 3 2 0 1   

*I Qlikview kan inte alla uppgifter hämtas, varpå tabellen inte är fullständig. 

** I syfte att visa skillnaden mellan antal studenter som läser på helfart och deltid 

visar dessa siffror det sammanlagda antalet studenter som läser franskans kurser på 

kvartsfart. 

***Bedömningen är att det är fler kvinnor än män som läser franskans kurser totalt 

sett. 

****Platsantalet här visar både helfart och kvartsfart (samma kurskod) – 

möjligheten att välja kvartsfartskonceptet i sin helhet är borttagen from ht 2017 

(varav färre platser) 
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Länkar till aktuella kursplaner 

Franska 1, grundkurs 30 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/712g01/ht-2018# 

Franska 2, fortsättningskurs 30 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/712g02/vt- 

2019# 

Franska 3, fördjupningskurs 30 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/712g03/ht- 

2017# 

Franska, magisterkurs 60 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/712a02/ht-2017# 
 

Tabell: Måluppfyllelse för Franska kandidatexamen 

 
 

Examensmålen uppdelade i delmål Kurskod: 712G01 Kurskod: 712G02 Kurskod: 712G03 

 

Kunskap och förståelse 

 

Titel: Franska 1 

 

Titel: Franska 2 

 

Titel: Franska 3 

 
 
 
 
 

1 a. visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

1 b. visa kunskap om huvudområdets 
vetenskapliga grund 

 
1 

 
2 

 
3 

1 c. visa kunskap om tillämpliga metoder 
inom huvudområdet 

 

1 

 

2 

 

3 

1 d. visa fördjupning inom någon del av 
området 

 
1 

 
2 

 
3 

1 e. orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

 
1 

 
2 

 
3 

    

Färdighet och förmåga    

 
2 a. visa förmåga att söka, samla, värdera 
och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

2 b. visa förmåga att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och 
situationer 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

    

3 a. visa förmåga att självständigt 
identifiera, formulera och lösa problem 

 

1 

 

2 

 

3 

3 b. visa förmåga att genomföra uppgifter 
inom givna tidsramar 

 

3 

 

3 

 

3 

    

 
4 a. visa förmåga att muntligt redogöra för 
och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

https://liu.se/studieinfo/kurs/712g01/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/712g02/vt-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/712g02/vt-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/712g03/ht-2017
https://liu.se/studieinfo/kurs/712g03/ht-2017
https://liu.se/studieinfo/kurs/712a02/ht-2017


 
 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING 

TITEL 
UTGÅVA 

4(22) 

 
 
 

 

4 b. visa förmåga att skriftligt redogöra för 
och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

    

5. visa sådan färdighet som fordras för att 
självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

    

Värderingsförmåga och förhållningssätt    

 

6 a. visa förmåga att inom huvudområdet 
för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till vetenskapliga aspekter 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

6 b. visa förmåga att inom huvudområdet 
för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till samhälleliga aspekter 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

6 c. visa förmåga att inom huvudområdet 
för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till etiska aspekter 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

    

7. visa insikt om kunskapens roll i 
samhället och om människors ansvar för 
hur den används, och 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

    

8. visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

Måluppfyllelse1 

Denna del av rapporten utgår från matriser för franska 1 (1-30 hp), Franska 2 (31- 

60 hp), Franska 3 (61-90 hp) samt magister i franska (60 hp) som presenteras i 

dokumententet. Övriga fristående kurser ingår inte i analysen eftersom de antingen 

inte kan ingå i en examen i franska eller består av samma kursmål som de 

sammanhängande kursernas olika delar. Den senaste utvärderingen av 

huvudområdet franska gjordes 2012 (HSV). Resultatet av utvärderingen blev "hög 

kvalitet". Sedan dess anser vi att kvalitén har stärkts ytterligare bland annat genom 

bättre forskningsanknytning i kursernas innehåll och tydligare lärandemål. 

 
Undervisningen vilar på en studentinteraktiv interaktionistisk grundsyn där 

lärarens återkoppling utgör en viktig aspekt för lärandet och examinationsformerna 
 

 
 

1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 
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är pedagogiskt utvalda för att motsvara lärandemål och arbetsformer. Språkets 

användbarhet är i fokus. Värt att notera är att språk är ett ämne där språket är både 

mål och medel för lärandet. Konsekvensen i ett utvärderingssystem som är generellt 

för alla huvudområden är att det finns ett antal kursmål som inte naturligt passar in 

i en generell matris. Det gäller exempelvis de mål som berör utvecklingen av den 

muntliga och skriftliga språknivån (färdighetsträningen). 

 

Kunskap och förståelse 
 

Analysen beträffande examensmål 1 visar att målet i sin helhet täcks i de 

sammanlagda lärandemålen för kandidatexamen i franska. Lärandeaktiviteter och 

examinationsformer med tillhörande bedömningskriterier kompletterar bilden av 

att examensmål 1 har full täckning för en kandidatexamen i franska. 

 

Alla lärandemål inom ramen för Franska 1, 2 och 3 relaterar i mindre eller större 

grad till delmål 1 a visa kunskap och förståelse inom huvudområdet 

Huvudområdets vetenskapliga grunden (1 b) representeras i franskan av de 

litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga områdena, även om den också 

innefattar andra områden som historia, kultur och samhällsaspekter. Det finns en 

tydlig progression såväl i lärandemål som i de krav som ställs i examinationerna: 

 
• Franska 1: 

o Lärandemål: ”Diskutera franskspråkig litteratur på franska utifrån 

språkliga, litterära och kulturella aspekter” 

o Exempel på examinationsuppgift: ”Läs romanen L’Elégance du 

hérisson. Analysera hur formella aspekter används för att förklara 

innehållet i romanen. Ett exempel skulle kunna vara hur två 

berättarröster bidrar till att konstruera karaktärerna i romanen. 

Integrera en kritikertext i din analys. Texten ska vara två sidor lång. 

” 

• Franska 2: 
o Lärandemål: "På franska problematisera och analysera kultur- och 

samhällsförhållanden i Frankrike utifrån ett källkritiskt 

förhållningssätt" 

o Examensfråga i Kulturstudier: Förklara begreppen ‘régionalisme’ 

och ‘centralisme’ och använd Frankrike som exempel. 

• Franska 3: 
o Lärandemål: "Analysera det franska språket med tillämpning av 

språkvetenskapliga termer" 

o Exempel på examensfrågor: 
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▪ Kommentera användningen av modus (växlingen mellan 

indikativ och konjunktiv) i text B. Referera till den litteratur 

som använts under kursens gång. 

▪ Vad karakteriserar interaktionsanalys när det gäller studiet 

av franska? (en sida på franska). Transkribera den angivna 

delen av inspelningen genom att använda Traversos modell. 

Kommentera därefter transkriptionsarbetet: vilka 

svårigheter har du stött på och vilka strategier har du använt 

(ca 1 sida). 

 
God kunskap om franskans vetenskapliga grund kan studenterna anses ha om de t 

ex kan redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala teorier i såväl 

kulturstudier, språkvetenskap som litteraturvetenskap. Detta utvecklar studenterna 

stegvis och en tydlig progression sker mellan Franska 1, 2 och 3. Redan på Franska 1 

examineras studenternas kunskap rörande franskans vetenskapliga grund. 

Ovanstående exempel är tentamensfrågor eller exempel på instruktioner till 

examinerande skrivuppgifter som efterfrågar grundläggande kunskaper om viktiga 

teorier och modeller inom språk-, kultur- och litteraturvetenskap. Mellan Franska 2 

och 3 syns även progressionen i målen för utvecklandet av en egen vetenskaplig 

produktion; från den första grundläggande vetenskapliga texten i Franska 2 till den 

fördjupade kandidatuppsatsen i Franska 3. 

 
I Franska 2 och 3 examineras studenterna även i mer specifik kunskap inom teorin 

knuten till ämnesområdet; i den språkvetenskapliga frågan ovan berörs exempelvis 

fältet interaktionsanalys. Den viktigaste träningen i det vetenskapliga hantverket 

och teoribildningen genomgår studenten dock under kandidatuppsatsen i termin 3 

och delvis även i den uppsatsförberedande kurs om 7,5 hp som ligger i Franska 2. 

 
Delmål 1c (kunskap om tillämpliga metoder) byggs upp från att inledningsvis i 

utbildningen vara relativt begränsade enklare redogörelser och jämförelser till mera 

omfattande självständiga undersökningar. I Franska 2 introduceras och tillämpas 

grundläggande metoder genom uppsatsskrivande inom franskans olika områden. 

Studenternas metodologiska färdigheter utvecklas och fördjupas ytterligare i 

Franska 3 genom författandet av ett självständigt arbete. 

Exempel på lärandemål: 

• "Tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på 

franska"(Franska 1) 

• "Producera enklare text av vetenskaplig karaktär på i huvudsak korrekt 

franska" samt "På talad franska kritiskt diskutera enklare franskspråkig text 

av vetenskaplig karaktär (Franska 2) 

• ”Presentera en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete” (Franska 3). 
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Det som studenten examineras i kan både ha formen av en tillämpad analys och av 

rent metodologiska spörsmål. Nedanstående bedömningskriterier för självständigt 

uppsatsskrivande i Franska 2 ser vi som bra exempel på de krav som ställs när det 

gäller delmål 1c och kunskap om tillämpliga metoder: Godkänt: Uppsatsens 

struktur, syftesformulering och frågeställningar är tydliga. Den språkliga 

framställningen är i huvudsak korrekt och begriplig. Källor och material hanteras 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet genomförs självständigt. Oppositionen 

behandlar grundläggande aspekter av den granskade uppsatsens utförande på ett 

begripligt sätt. Det egna arbetet försvaras på ett sådant sätt att kännedom om det 

valda området och viss medvetenhet kring metodologiska val framgår. 

 
De praktiska språkfärdigheterna har i vissa fall kategoriserats som delmål 1 d, dvs. 

fördjupade kunskaper inom någon del av området. Orsaken till detta är att målen i 

hög grad är specificerade och att språkfärdigheten här breddas till att även omfatta 

fördjupning i olika specialområden. Övriga områden där fördjupning sker är 

språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturvetenskap. Den självständiga 

fördjupning som kandidatuppsatsen och övriga enskilda arbeten innebär ger en 

möjlighet till individuell fördjupning inom huvudområdets olika delar. 

• ”Redogöra för det franska språkets fonologiska egenskaper (Franska 1); 

•  ”Identifiera och analysera likheter och skillnader mellan talad och skriven 

franska ur ett språkvetenskapligt perspektiv" (Franska 2) 

•  ”Författa ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete inom fransk språk-, 

litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktik och försvara detta vid 

ett seminarium” (Franska 3) 

Exempel på examinationsfrågor i fonetik (Franska 1): Redogör för skillnaderna 

mellan konsonantiskt och vokaliskt ’h’ och ge exempel. Hur fungerar 

vokalsystemet i franska? Ge exempel. 

 
Som ett exempel på de krav som ställs på fördjupade kunskaper citeras ovan ett 

lärandemål från Franska 2. Målet relaterar till grammatiska insikter och den 

praktiska språkfärdigheten. Fördjupning i specifika områden sker inte bara inom 

den lärarledda undervisningens ramar utan också i hög grad i uppsatsarbetet och 

inom ramen för övriga enskilda examinationer. I Franska 3 innebär det 

självständiga arbetet om 15 hp bland annat att studenten själv ges möjlighet att 

välja fördjupning. Detta moment upptar således hälften av studierna. Vid sidan av 

uppsatsskrivandet görs fördjupade studier inom ramen för språk- och 

litteraturvetenskap. 

 
De två huvudsakliga fördjupningsuppgifter som sker inom ramen för utbildningen 

där studenten själv väljer ämne att fördjupa sig i är uppsatskursen om 7,5 hp i 

Franska 2 och kandidatuppsatsen, 15 hp, i Franska 3. Nämnas bör att handledare 

och examinator inte är samma person och att uppsatserna generellt läses av flera 

disputerade lärare för att öka möjligheten till varierad feedback från olika personer 
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och perspektiv. Utöver detta gör studenterna ofta mindre fördjupningsuppgifter i 

ämnen de själva väljer. 

 
En stor del av ansvaret för studentensorientering om aktuella forskningsfrågor (1 e) 

bärs av den delkursansvariga läraren, som bygger sin undervisning på en 

vetenskaplig grund, både inom de språk- och litteraturvetenskapliga områdena. 

Kurserna utformas i stor utsträckning utifrån de olika lärarnas specialkompetens. 

På alla nivåer verkar forskande lärare, vilket säkerställer en koppling till aktuella 

forskningsfrågor. På Franska 3 bedriver samtliga deltagande lärare aktivt egen 

forskning – för närvarande dock utan basanslag för detta. 

 
Färdighet och förmåga 

Studenterna får tillfälle att visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

information och material (2 a) i ett flertal kursmoment på samtliga nivåer. Redan 

på Franska 1 introduceras studenten i informationssökning och i kursen får 

studenterna själva söka och redovisa tidningsartiklar som inlemmas i egna 

skrivuppgifter. På Franska 2 aktualiseras dessa kompetenser dels i ett projektarbete 

i grupp och i en enskild uppsats. På Franska 3 ställs ännu högre krav i samband 

med examensarbetet. På denna nivå ligger ett speciellt fokus på värdering och 

kritisk tolkning av information. 

 
Kurserna i franska bygger på ett helhetsperspektiv där de olika delarna (språk, 

litteratur och kultur) integreras med varandra i största möjliga mån – och samtidigt 

tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Som exempel på hur 

studenterna övar sig i att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information och 

material vill vi lyfta fram ett exempel på en examensuppgift som används i 

kulturmodulen på Franska 2: Den studerande skriver en reflekterande uppgift på en 

till två sidor om ämnet jämlikhet (la parité). Texten ska baseras på föreläsning, 

gruppdiskussioner samt innehålla referenser till en artikel som den studerande själv 

väljer. Författandet av kandidatuppsatsen är här naturligtvis kronan på verket där 

den studerande väljer primärkällor, sekundära källor, vetenskapliga metodböcker 

för att kunna genomföra sin studie. 

 
Samtliga kurser kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt, där företeelser, 

situationer och källor till kunskap genomgående diskuteras och problematiseras (2 

b). I vissa kurser examineras även dessa förmågor. 

 
Genom uppsatsarbetet på Franska 2 och 3 tränas studenten att formulera egna för 

ämnesområdet relevanta frågeställningar samt att kritiskt granska andras. Primära 

och sekundära källor problematiseras i handledning med avseende på dessas 

relevans och tillförlitlighet i ljuset av specifika forskningsfrågor och teoriramar. Värt 

att lyfta fram är också projektarbetet i kultur på Franska 2 där den studerande 

skriftligt och muntligt redovisar ett arbete om ett fransktalande land. Projektet tar 
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sin utgångspunkt i en forskningsfråga som löper genom arbetet. Landets geografi, 

historia, ekonomi ska behandlas. Höga krav ställs på arbetets formalia och struktur 

som ska hålla vetenskapliga mått. På Franska 3 ställs höga krav på förmåga att såväl 

tolka som kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, enligt det 

som formuleras i delmål 2 b. 

 
Inom ramen för franskämnet vid LiU förväntas studenterna ständigt, och på alla 

nivåer, ta ett aktivt ansvar för sitt lärande, vilket bland annat innebär att identifiera, 

formulera och lösa problem (3 a). Ett exempel på Franska 1 är uttals- och 

fonetikundervisningen, där studenten ska upptäcka problem, förstå vari problemet 

ligger och hitta dess lösning. Och inom ramen för uppsatsarbetena på Franska 2 och 

3 bereds studenterna möjlighet att identifiera, formulera och lösa problem i 

förhållande till olika teoribildningar. 

 
Kurshandledningen till uppsatsskrivande på Franska 3 vittnar om hur studenten i 

introduktionen till sin uppsats ska förhålla sig till tidigare forskning, 

problemformulering och metodförfarande : ”Elle [l’introduction] doit aussi 

présenter les recherches antérieures sur le même sujet ou sur des sujets analogues 

afin de montrer en quoi votre travail se distingue des travaux précédents dans le 

domaine. Il faut aussi préciser quelles sources secondaires vous allez utiliser dans 

votre travail. Elle doit présenter vos hypothèses qui seront prouvées ou réfutées ou 

les questions auxquelles vous vous proposez de répondre afin d’explorer votre 

problématique. Il s’agit de préparer le lecteur à ce qui va suivre. Elle doit contenir 

la méthode que vous pensez utiliser pour mener à bien votre projet, ainsi que les 

limitations que vous avez dû vous imposer, par exemple à cause du manque de 

temps ou de disponibilité de certaines sources secondaires. Finalement, elle doit 

annoncer le plan de votre mémoire, et expliquer comment vous allez organiser la 

présentation dans les chapitres.” 

 
I franskans kurser stöttas studenterna på flera sätt för att kunna genomföra 

uppgifter inom utsatta tidsramar (3 b). Tidsaspekten finns inte explicit omnämnd i 

något av lärandemålen men omnämns i kursbeskrivningar och aktualiseras ständigt 

i relation till inlämningsuppgifter och uppsatser. En utveckling skulle dock vara att 

skriva fram detta även i lärandemålen. Tydliga instruktioner för uppsatsskrivandet 

med specificerade delmål och tidpunkter för dessas färdigställande tillhandahålls 

studenterna varje termin. Möjligheten att läsa Franska 1 och 2 i modulform (0m 7,5 

hp) erbjuder en realistisk studietakt för många av dagens studenter. Inom ramen 

för Franska 2 genomför studenterna flera uppgifter både självständigt och i grupp. 

Detta ställer krav på att tidsramar respekteras under processens gång. 

 
Muntliga och skriftliga aktiviteter liksom gruppinteraktioner är vanligt 

förekommande inslag i undervisning och examination redan på Franska 1 (4 a och 4 

b). En av våra moduler Att kommunicera på franska består exempelvis av enbart 
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muntliga aktiviteter och analys av talad franska i olika kontexter. På Franska 2 

används examinationsformen muntlig redovisning med skriftligt underlag för att 

examinera både kultur och litteratur. På så sätt diskuterar studenten information, 

problem och lösningar så väl muntligt som skriftligt. 

 
Beträffande begreppet ”dialog med olika grupper” i delmål 4 a/b vill vi lyfta fram de 

heterogena studentgrupper som präglar ämnet: i kurserna finns studenter som 

kommer direkt från gymnasiet, pensionärer, studenter med utländsk bakgrund 

samt ett stort antal programstudenter (läkare, logopeder, civilingenjörer, 

affärsjurister, ekonomer och polmag-studenter). Det ligger i sakens natur att de 

olika perspektiv som studenterna för med sig ger en fördjupad dialog utifrån olika 

perspektiv. Samläsning med lärarstudenter sker genomgående från Franska 1 till 

avancerad nivå. 

 
Examinationsformer där muntliga och skriftliga inslag förenas används 

genomgående i kurserna. Det skrivna och muntliga språket används löpande som 

arbetsform. När det gäller Franska 1 kan nämnas att studenterna skriver korta 

reflektionstexter i anslutning till läsning och analys av litterära verk. På Franska 2 

skriver studenterna utöver reflektionstexter även en rapport i samband med 

kulturstudier. Dessutom studeras och problematiseras det franska språkets form, 

funktion och användning utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv. Man kan säga att 

kursernas innehåll och utformning problematiserar språkets sociala natur och hur 

språket används i olika sociala sammanhang och kontexter (muntligt och skriftligt 

både nu och historiskt). Strävan är att låta de språkliga övningarna spänna över ett 

så brett fält som möjligt, för att därigenom täcka in flera register och öka 

vokabulären till olika ämnesområdena. I och med att all undervisning (förutom ren 

grammatikundervisning) sker på målspråket tränas franska i relation till ämnets 

olika delar: kultur-, litteratur- och språkvetenskap. I undervisningen tränas 

studenter också i att integrera olika synsätt och teman som hör hemma i ämnet 

olika delar. Denna dialog mellan olika fält och grupper bidrar till en större 

helhetsbild av franskan som ämne. 

 
Examensmål 5 - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom 

det område som utbildningen avser – är enbart delvis relevant för ett huvudområde 

som franska. En kandidatexamen i ämnet leder inte till någon specifik yrkesexamen 

men ger behörighet att söka till yrken som översättare och tolk där språkkunskaper 

krävs. Franska är även meriterande för andra yrkesområden som turism, 

kommunikation och diplomati där språk är en tillgång. I affärförbildelser med 

fransktalande länder är ofta engelska inte ett tillräckligt medel för god 

kommunikation. 

 
Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
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Förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till vetenskapliga aspekter (6 a), samhälleliga aspekter (6 b) och etiska aspekter (6 

c) berörs och tränas genomgående under utbildningen. 

 
Som tidigare beskrivits utmärks kurserna av ett vetenskapligt 

progressionsperspektiv. Inom språkvetenskapen syns detta genom att i Franska 1 

introduceras en terminologisk och konceptuell bas inom grammatik och fonetik, 

vilken på Franska 2 fördjupas och breddas inom ramen för ett antal 

språkvetenskapliga perspektiv (främst språkhistoria, sociolingvistik, 

interaktionsanalys). Inom Franska 3 gör sedan studenten självständigt 

språkvetenskapliga analyser och bedömningar både inom ramen för det 

språkvetenskapliga området och inom ramen för det självständiga uppsatsarbetet. 

Inom litteraturvetenskapen kommer denna progression fram genom att 

studenterna i Franska 1 introduceras till ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt 

till skönlitteratur på franska där de muntligt och skriftligt diskuterar litterära texter 

utifrån både form och innehåll. Detta kopplas i Franska 2 tydligare till äldre verk, 

vilket breddar studenternas kunskaper om franskspråkig litteratur. Det 

litteraturhistoriska perspektivet fördjupas och grundläggande 

litteraturvetenskapliga termer och deras tillämpning får större utrymme. Den 

litteraturvetenskapliga kursen i Franska 3 innebär en fördjupning inom något 

litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde. Detta vetenskapliga 

arbetssätt förfinas ytterligare i det självständiga arbetet som skrivs i Franska 3. 

 
Samhälleliga aspekter utgör ett viktigt inslag i alla våra kurser. På Franska 1 och 2 

lyfts dessa aspekter fram och problematiseras i två kulturmoduler om totalt 15 hp. 

Inom Franska 1 ligger fokus på dagens franska samhälle där man med hjälp av 

historiska tillbakablickar (1939-2017) problematiserar och kontextualiserar olika 

aspekter. Litteratur och kultur från olika epoker studeras i förhållande till den 

samhälleliga kontexten där den vuxit/växer fram. Följande kursmål är exempel på 

detta: Exempel på kursmål: · ”Visa grundläggande kunskaper om främst fransk 

samhällsstruktur samt om vardagsliv i Frankrike” (Franska 1); · ”Visa kunskaper om 

franskspråkig litteratur från olika epoker samt utvecklad förmåga att diskutera 

litteratur, kultur och samhällsförhållanden såväl muntligt som skriftligt” (Franska 

2). De litterära verk som studeras inom exempelvis Franska 1 ger olika perspektiv 

på det franskspråkiga samhället. Litteraturen uppdateras ständigt i syfte att utgöra 

ett intressant och aktuellt diskussions- och analysunderlag av det franska 

samhällets utveckling. Inom Franska 2 läses klassiska verk från 1900-talet. 

Exempelvis studeras Camus, Ionesco, breton och Sartre vars innehåll 

problematiseras i relation till dåtidens och dagens franska samhälle. På Franska 3 

läggs ett stort fokus på litteraturstudier utifrån ett postkolonialt och genusrelaterat 

perspektiv. 
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En grund för relevanta etiska bedömningar läggs på olika sätt under Franska 1 och 

Franska 2. Teman såsom kolonisation och avkolonisation och deras konsekvenser 

för dagens multikulturella Frankrike, kvinnans situation, språk och makt berör en 

intressant etisk problematik. Denna grund leder sedan fram till uppsatsskrivande 

på Franska 3 där bedömningar med hänsyn till etiska aspekter är en nödvändighet i 

ett flertal fall, särskilt när det gäller behandling av empiriskt material som 

involverar människor eller något som specifika individer eller grupper producerat. 

För övrigt gäller naturligtvis att vetenskaplig redighet i anslutning till arbete med 

källor (såväl primära som sekundära) anammas av studenten i uppsatsarbetet. 

Bedömning av fusk och plagiat ingår naturligtvis i opponentskapet vid 

seminarieframläggningen av kandidatuppsatsen. Även om explicita etiska mål 

saknas i tidigare kursmål utgår vår etiska hållning från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

avseende informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. 

 
Examensmål 7 och 8 examineras framför allt genom fördjupningskursen och främst 

genom kandidatuppsatsen. Regelbunden och gedigen återkoppling från lärare och 

studenter under studiernas gång anser vi bidrar till att utveckla dessa insikter och 

förmågor. 

 

Kursdesign 
Constructive alignment är ett bärande begrepp vid utformningen av kurser i 

franska. En röd tråd följer undervisning och lärande från det att ett ämnesområde 

introduceras till examination. Den studerandes aktivitet och utvecklande av insikt 

gällande sin egen kunskapsutveckling och reflektion ligger i fokus. Lärarna avsätter 

mycket tid på att ge återkoppling i detta syfte. Examinationsformerna är varierande 

och är ofta slutprodukten av ett progressivt självständigt arbete som utvecklats 

genom regelbunden återkoppling. Ett exempel på detta finns inom litteraturdelen 

där den studerande löpande skriver reflektionstexter till varje läst verk. Dessa 

återkopplas i seminarieform muntligt från lärare och övriga studenter i gruppen 

samt skriftligt från läraren. Utifrån dessa skriver sedan den studerande den slutliga 

redovisningen som även examineras muntligt. 

 
Vid kursintroduktionen presenteras kurshandledningen i sin helhet (finns även på 

Lisam). Vidare utvecklas detaljerna vid första tillfället inom varje delkurs. Det 

senare görs muntligt och ingående i dialog med studenterna. Lärandemål, 

arbetsformer och den bakomliggande pedagogiska tanken presenteras, liksom 

examinations utformning. Presentationen utgår från ett helhetsperspektiv där målet 

är att tydliggöra lärprocessens olika delar står i fokus. Ett viktigt perspektiv som 

betonas är den studerandes eget ansvar för att vid sidan av schemalagda studier 

aktivt ta ansvar för sitt eget lärande: undervisning och examination bygger på att de 

studerande, enskilt eller i grupp, förbereder och efterarbetar kursens undervisning 
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och återkoppling. Användningen av Lisam underlättar den studerandes arbete vid 

sidan av undervisningen. 

 

Progression 

Beträffande progression hänvisar vi till ovanstående avsnitt. 

 
Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är tidsaspekten, som vi kommenterat ovan. Den skulle med 

fördel kunna skrivas fram i lärandemålen. Beträffande diskussion med olika 

grupper – som vi anser uppfylles under kursernas gång – skulle detta eventuellt 

kunna tydliggöras även i lärandemålen. Även mål 7 och 8 skulle kunna skrivas fram 

tydligare i lärandemålen: dvs tydliggöra hur utbildningen kan tolkas/användas i en 

humanistisk icke-professionsutbildning som studier i franska innebär. Samarbetet 

med program inom LiU skulle kunna ökas (se även nedan). 

 
Ett av ämnets styrkor är det engagerade och kunniga lärarlaget. Ständig utveckling 

av kursernas innehåll, återkoppling till studenterna och nya kurskoncept är en 

förutsättning för ämnets överlevnad. 

 

Utformning och genomförande 

Huvudområdet franska, med sina olika delar, är mål för lärandet. Ett stort arbete 

läggs på att tydliggöra det faktum att franska även är medel för lärandet. Genom att 

använda språket muntligt och skriftligt tillägnar sig den studerande aktivt kunskap i 

huvudområdets olika delar. Som tidigare nämnts genomsyras studierna i franska av 

ett interaktionistiskt förhållningssätt, vilket går i linje med aktuell forskning inom 

språkinlärning och språkdidaktik. Lärandet ses inte som någonting statiskt och 

avslutat men istället som en ständigt pågående process som är beroende av var och 

ens personliga förutsättningar och som stimuleras av de problem man ställs inför. 

Beträffande studiernas innehåll så pågår en ständig förnyelse för att anpassa till 

aktuella samhällsförhållanden. 

 
Undervisningen sker oftast i form av lektioner och seminarier där studenterna 
förväntas ta en aktiv roll. Utöver lärarens roll som kunskapsförmedlare används 
studenterna som en resurs för varandra vilket innebär att kunskaperna i franska 
bearbetas ständigt och dessutom förstärks genom grupparbete/diskussion mellan 
läraren och studenterna samt studenterna emellan. En vanligt förekommande 
examinationsform är ”muntligt och skriftlig redovisning” – denna bygger på att den 
studerande både muntligt och skriftligt, inom ramen för ordinarie undervisning, 
redovisat och bearbetat återkoppling inför den slutliga examinationen. 

 
Eftersom den pedagogiska ansatsen bygger på aktivt lärande och regelbunden 

återkoppling muntligt och skriftligt för den studerande krävs regelbunden 
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arbetsinsats från dennes sida för att lyckas med studierna. I detta sammanhang är 

det en fördel med de små studentgrupper som finns inom många av ämnets 

reguljära kurser för en kandidatexamen (helfartskurser) - detta faktum leder till ett 

närmare samarbete mellan lärare och studerande. Ett exempel som kan lyftas fram i 

detta sammanhang är ämnets kurser i litteraturdelen: kursen bygger på att 

litteraturstudierna innehåller skrivuppgifter som diskuteras och återkopplas i 

seminarier. Avslutningsvis examineras kursen individuellt i form av muntlig och 

skriftlig redovisning. 

 
Kopplat till lärandemål avseende de studerandes muntliga förmåga används ett 

medielabb inom ramen för ordinarie undervisning. Allt material laddas upp på 

Lisam, vilket möjliggör för studenterna att ta del av materialet vid sidan av 

lektionstid. Det underlättar även inlärningen eftersom studenterna exempelvis kan 

titta på power-point presentationer och videor flera gånger för att bearbeta språk 

och innehåll. 

 

 
Utvecklingsområden 

Ett problem med fristående kurser är att de studerande ofta läser flera utbildningar 

på samma gång. En modulering av kursen (om moduler på 7,5 hp) har gjorts för att 

delar av kurser ska kunna läsas och slutföras av dessa studerande. En tanke är att 

ytterliga utöka detta koncept genom att ge kurser på distans. Under hösten 2018 ges 

den första kursen på distans – söktrycket är gott och tanken är att ge denna kurs 

även under vårterminen. 

 
Tack vare ett långvarigt Erasmusutbyte med Pau i Frankrike har vi möjlighet att ge 

extra undervisning i form av lärstödjande seminarier tack vare en språkassistent. 

Språkassistenten gör praktik hos oss samtidigt som denne skriver sin 

masteruppsats. Ett utvecklingsområde är att införa « skrivarstugor » för att öka 

studenternas möjligheter till att utveckla sitt skrivande kopplat till ämnets olika 

delkurser. 

 
Ämnet har på senare år fått god kontakt med Franska institutet och den franska 

ambassaden. Dessa kontakter kan med fördel intensifieras framledes. Hösten 2018 

är ett besök av den franska ambassadören inplanerat i samarbete med PolMag- 

programmet. Två lärare inom ämnet har genomgått fortbildning i ambassadens regi 

för att certifiera sig som examinatorer för de franska examina Delf och Dalf (jfr 

Cambridge certificate) på universitetsnivå i Sverige. Första examinationen görs 

hösten 2018. LiU är det enda universitetet i södra Sverige som kan ge detta diplom 

på universitetsnivå. 
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Ämnets kontakter med regionens lärare bör underhållas och utvecklas. Vi tror att 

det finns en potential för fortbildningskurser i regionen. Dessa kan med fördel ges 

på distans med vissa campusförlagda tillfällen. Distanskurser genomförs från och 

med hösten 2018. Det finns möjlighet att utöka konceptet med utlandsstudier under 

delar av kurs i Frankrike, vilket görs inom lärarutbildningens kurser. 

 
Ämnets styrkor är den återkoppling som ges muntligt och skriftligt till de 

studerande under kurserna gång samt efterföljande logiska examinationsformer. 

Inom lärarlaget finns också en stor flexibilitet på flera plan : innehållet i kurserna 

anpassas till aktuell samhällsutveckling. På Franska 1 studeras aktuell litteratur, 

vilket innebär att litteraturlistan ändras med jämna mellanrum. 

 
En nackdel som vi inte kan komma ifrån är att studenterna läser fristående kurser 

och inte ett program. Färre och färre studenter läser en sammanhängande kurs om 

30 hp. För att anpassa till sökkraven ges kurserna om moduler på 7,5 hp, även på 

kvällstid. 

 
Den lärarledda tiden är alldeles för liten i förhållande till den undervisning som 

egentligen krävs, trots strategiska satsningar på ämnet. 

 

Forskningsanknytning 

Flera av ämnets lärare är aktiva inom forskningsmiljön Språk och kultur och 

kopplingar finns även till forskningsmiljön i pedagogiskt arbete med inriktning mot 

svenskämnets och de moderna språkens didaktik. Forskningsmiljön Språk och 

kultur är en tvärvetenskaplig miljö inom språk, kultur och litteratur. Inom språk är 

interaktionsforskningen ledande nationellt och internationellt. 

Litteraturforskningen har en professor och några doktorander som ägnar sig åt 

fransk litteratur. En professor som är interaktionsforskare i miljön har ett ansvar 

för den språkvetenskapliga delen i fördjupningskursen, liksom för 

språkvetenskapligt inriktade uppsatser i franska. En docent i fransk 

litteraturvetenskap, aktiv i forskningsmiljön på litteratursidan, ansvarar för alla 

litteraturstudier från grundnivå till avancerad nivå inom franskan. En 

adjunkt/doktorand i Språk och kultur ägnar sina doktorandstudier åt muntligt 

lärande i franskundervisning på högskolenivå utifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv. Återkopplingens betydelse är ett fokus i studien. En av lärarna i miljön, 

docent i fransk litteraturvetenskap samarbetar med medarbetare inom pedagogiskt 

arbete med inriktning mot svenska och moderna språk. Läraren deltar i 

litteraturdidaktiska konferenser och är aktivt i ett nationellt nätverk inom denna 

gren för institutionens räkning. 

 
Eftersom ämnet är "internationellt" till sin karaktär har internationell forskning en 

naturlig plats i utbildningen. De disputerade lärarna deltar regelbundet i 
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konferenser och publicerar artiklar. Detta förstärker inkluderingen av relevant 

aktuell forskning, både nationell och internationell sådan, inom utbildningen. På 

grundläggande nivå har nyligen två adjunkter gått en utbildning organiserad av 

franska institutet där Linköping som enda universitet i södra Sverige blir 

certifierade genomförare av de franska diplomen DELF och DALF. Regelbunden 

utbildning inom diplomeringen blir en kompetensutveckling, både pedagogisk och 

innehållsmässig för ämnets adjunkter och bidrar också till att en nationell och 

internationell standard kan säkerställas inom grundkursen och 

fortsättningskursens framtida utveckling och utformande. 

 
Studenterna införlivas redan från start i ett vetenskapligt förhållningssätt till sina 

studier i franska, vilket vi beskrivit under rubriken måluppfyllelse. 

 

Utvecklingsområden 

Forskningsanknytningen är som beskrivs ovan god inom franskan. Lektorer och 

professorer inom ämnet har dock inga basanslag för forskning inom institutionens 

forskningsmiljöer. Medel för konferensresor är också begränsad. För att bibehålla 

en fortsatt god forskningsanknytning för ämnets lärare bör situationen ses över. 

 
Forskande lärares specialkompetens görs synlig i ämnets innehåll. Detta bör 

naturligt vidareutvecklas till en ännu högre grad om så är möjligt. Resurser för 

kompetensutveckling och forskning behövs. 

 

 
Måluppfyllelse Franska magisterexamen 

 
Tabell: Måluppfyllelse för Franska magisterexamen 

 
 
 
Examensmålen uppdelade i delmål 

 
 
 

Kurskod: 763A5 

 
 
 
Kunskap och förståelse 

 
 
 

Titel: Magisterkurs i franska 

 

 
1 a. visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildning 

 
 
 

3 

1 b. överblick över området 3 
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1 c. fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området 

 
3 

1 d. insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete 

 
3 

  

2. visa fördjupad metodkunskap inom 
huvudområdet 

 
3 

  

Färdighet och förmåga  

3. visa förmåga att integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer även 
med begränsad information 

 
 
 

2-3 

 
4 a. visa förmåga att självständigt identifiera och 
formulera frågeställningar 

 
 

3 

4 b visa förmåga att planera och med adekvata 
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar 

 

2-3 

5 a. visa förmåga att muntligt klart redogöra för 
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 
de argument som ligger till grund för dessa i dialog 
med olika grupper 

 
 
 

2-3 

5 b. visa förmåga att skriftligt klart redogöra för 
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 
de argument som ligger till grund för dessa i dialog 
med olika grupper 

 
 
 

2-3 

6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 
 

3 

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 
7 a. visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga aspekter 

 
 
 

3 

7 b. visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta samhälleliga aspekter 

 
 

2 

7 c. visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta etiska aspekter 

 
 

3 
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7 d. visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete 

 
3 

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, och 

 
 

3 

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

 

3 
 

Inledning 

Magisterkursen i franska 60 hp, består av 6 kurser à 7,5 hp samt examensarbete, 15 

hp. 3 stycken 7,5 hp-kurser är obligatoriska (Språk- och litteraturvetenskaplig teori 

och metod, Akademiskt skrivande på avancerad nivå samt Tillämpad teori och 

metod), medan övriga 3 kurser främst väljs utifrån den inriktning studenten valt – 

fransk språk- respektive litteraturvetenskap. Eftersom flera av delkurserna är 

valbara och av förklarliga skäl ser olika ut beroende på vald inriktning, går det inte 

att förutse hur en enskild student väljer kurs, varför endast ett fåtal exempel 

kommer att ges här nedan från de olika kurserna. Matrisen ovan visar dock på att 

varje enskild student som klarar Magisterkursen i franska har uppnått 

examensmålen. 

 
I det följande kommer även frekventa referenser att göras till Kandidatexamens 

rubriker, då den texten har mycket gemensamt med det som gäller för 

Magisterexamen; vi har därför även valt att göra texten till Magisterexamen 

betydligt mycket mer kortfattad för att i möjligaste mån undvika upprepningar. 

 
Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla delkurser, även 

om specifik fördjupning främst visas genom examensarbetet. 

 
Mål 1a och 1b uppfylls genom de obligatoriska kurserna som ger viss bredd i både 

fransk litteraturvetenskap och språkvetenskap, medan mål 1c och 1d uppfylls dels 

genom att studenterna väljer fördjupningskurser inom ett av dessa två områden, 

dels skriver examensarbete inom sitt valda område. Mål 1d visas alltså främst 

genom examensarbetet, men även genom de obligatoriska teori- och metodkurserna 

och genom de olika valbara kurserna som erbjuds; alla delkurser undervisas av 

lärare med egen forskning inom det fält som den aktuella kursen behandlar. 

 
Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar något större spridning 

kurserna emellan vad gäller måluppfyllelse, men t.ex. mål 4b (att utföra uppgifter 

inom givna tidsramar) sker ju vid varje examinationstillfälle, men själva 

ordalydelsen i kursplanen kunde förtydligas. Uppfyllelsen av mål 5a och 5b bör 

dessutom läsas med utgångspunkt från samma diskussion kring ”olika grupper” 

som lyftes fram i måluppfyllelsen av Kandidatexamen i franska tidigare i denna text. 
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Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har även de sin 

främsta måluppfyllelse i examensarbetet, vilket är naturligt då det individuella, 

självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition ger studenten 

möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera val och visa hur 

kunskap kan användas. 

 
Övergripande kommentar 

Lisam används i stor utsträckning, en engagerad kursansvarig lärare och 

engagerade delkursansvariga lärare hjälper studenterna att navigera sig igenom 

kursen i sin helhet och de delkurser som ingår i denna helhet. Precis som för 

kandidatexamen, är Lärarutbildningen en förutsättning för att kunna ge vissa av 

delkurserna på magisternivå; genom att blivande gymnasielärare läser vissa kurser 

på avancerad nivå har ämnet än så länge möjlighet att ge ett bredare utbud av 

magisterkurser, men situationen är otillfredsställande på lång sikt. 

 
Utvecklingsområden 

För att bli ännu tydligare kring måluppfyllelse, kunde kursplanens formulering 

modifieras något, inte minst med avseende på mål 4b och ”givna tidsramar”. Ett 

annat utvecklingsområde är om det går att ge fler lärare chans att engagera sig/ge 

valbara delkurser inom sina respektive forskningsområden; dock skulle det kräva en 

bättre ekonomi/ökat studentunderlag jämfört med det vi har idag. 

 
Utformning och genomförande 

Precis som för kandidatexamen använder sig ämnet Franska på magisterkursen av 

olika slags examinationsformer – seminarier, hemtentamina och uppsatser – för att 

säkerställa att examensmålen nås. Dock bör framhållas att det på denna nivå främst 

är egna, skriftliga arbeten som står i centrum, vilket vi anser ligger väl i linje med de 

krav som ställs i examensmålen för en magisterexamen i franska. 

 
Goda förutsättningar för studenten att slutföra utbildningen inom 

planerad undervisningstid 

Se text för kandidatexamen. 

 
Utbildningsspecifika lärmiljöer 

Se text för kandidatexamen. 

 

 
Forskningsanknytning 

Alla kurser på Magisterkurs i franska ges av forskande lärare, varför 

forskningsanknytningen är god. Dock föreligger samma problematik som beskrivs 

under kandidatprogrammet gällande brist på forskningstid för verksamma lärare. 
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Lärarkompetens inom ämnet franska 

 
 

Lärartabell, utbildning på 
grund- och avancerad nivå 

     

 

 
Namn 

 

 
Anställning* 

 

Akad. 

 

 
Inst. 

 

Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen 

 

Professions- 
kompetens 

Om- 
fatt- 
ning 

 

 
Examinator  grad  

   
Professor 

  
IKK 

Språkvetenskap, 
interaktionsforskning 

  
5 % 

 
X 

 
 

  

 

 
Uni-adj 

  

 
IKK 

Doktorand, 
språkinlärning, 
interaktionsforskning, 
infödd talare 

  

 
70 % 

 

 
X 

   
Uni-lektor 

 
Docent 

 
IKK 

 
Litteraturvetenskap 

  
50 % 

 
X 

 

  
 

Uni-adj 

  

IKK 

Franska som 
främmande språk, 
infödd talare 

  

65 % 

 

X 

   
Uni-lektor 

  
IKK 

Språkdidaktik, 
språkvetenskap 

 
Lärarutbildning 

  

 
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens täcker fullt de krav som ställs för 

utbildningens innehåll och genomförande. Personalens arbetsbörda är hög eftersom 

ambitionerna är höga beträffande kursutveckling och återkoppling till studenterna. 

Det pedagogiska intresset hos lärarna är stort, vilket vi visat ovan. 

 
En fransk språkassistent finns nästan alltid på plats, vilket möjliggör extra 

lärstödjande tid för studenterna. Stabiliteten inom ämnet är bra. 

 

Utvecklingsområden 

Resurser för kompetensutveckling och forskning behöver ökas. 

 

 
Arbetslivsperspektiv 

Generellt kan sägas att studerande på fristående kurser som själva kombinerar sina 

studier, har visat på förmåga att självständigt planera och fatta beslut kring 

komplexa fenomen. Utbildning är ett exempel på en sådan komplex företeelse. 

Studenter som har läst fristående kurs i franska vid LiU har tillägnat sig gedigna 

teoretiska kunskaper i huvudområdet som är användbara inom arbetsfält där det 

finns krav på språkkunskaper. Genom att läsa fristående kurs i franska vid LiU har 

studenterna också genom ett antal olika examinationsmoment och framförallt i det 

självständiga arbetet med kandidatuppsatsen och magisteruppsats visat att de har 

tillägnat sig generella eller generiska förmågor i form av kompetens i 

informationssökning, problemformulering, kritiskt förhållningssätt samt muntlig 
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och skriftlig framställning. Detta är förmågor som också är användbara inom stora 

delar av arbetsmarknaden och ger dem en möjlighet att möta förändringar inom 

arbetslivet. 

 
Våra studenter är väl förberedda för att t.ex. arbeta inom områden där språk, 

språkbruk och skriftliga och muntliga framställningar är av vikt. Våra studerande 

kan arbeta med utredningar i offentlig sektor, som kommunikatörer i näringslivet 

och i den offentliga sektorn, på översättningsbyråer, som journalister, i bok- och 

förlagsvärlden, eller i annan typ av konstnärlig verksamhet. Beroende på vilka 

ämneskurser de väljer att kombinera sina studier i franska med så kan man också 

tänka sig att återfinna dem i andra sektorer i framtiden. En kombination med 

ekonomi och/eller juridik, antropologi skulle kunna vara användbart för de företag 

som önskar bryta in på nya marknader där språk och kulturförståelse/förståelse för 

hur man gör affärer i olika kulturer är av vikt. 

 
Alla som läser fristående kurs i franska vid LiU väljer inte att ta ut sin 

kandidatexamen i just franska. De kan välja att ha franska som ett parallellämne till 

ett annat huvudämne som de tar ut sin examen i. Andra läser fristående kurs i 

franska som grund för vidare akademiska studier, som fortbildning, för att förbättra 

sin generella engelskkompetens - då det ju förutom att vara ett akademiskt ämne 

även är ett färdighetsämne - eller som komplement till en annan utbildning. Oavsett 

vilken väg studenterna väljer att gå, finns en välutbyggd stödstruktur kring 

studievägledning och karriärcoachning, både på institutionen och på LiU centralt. 

 

Utvecklingsområden 

Möjligheten att välja franska sim inriktning inom SLM-programmet skulle öka 

arbetslivskopplingen. Samarbetet med andra program skulle kunna utvecklas. 

 
Då majoriteten av studenter som läser franskans 7,5 hp-kurser går andra program 

vid LiU finns det indirekt en professionskoppling, som dock inte är framskriven i 

kursplanerna. Skulle detta faktum kunna tas till vara ytterligare? 

 

 
Studentperspektiv 

Arbetet med att studenterna ska ta en aktiv del i utvecklandet av utbildningen sker 

främst genom kontinuerliga samtal i de olika delkurserna med/via kursansvarig 

lärare. Dessutom sker en formell utvärdering av hela kursen, i två olika steg. Dels 

används KURT, dels använder ämnet en plenumutvärdering. Förutom riktade 

frågor från ämnet har studenterna möjlighet att ge synpunkter avseende 

arbetsbelastning, kursupplägg, progression, lärartillgänglighet och annat de vill ta 

upp. I plenumet finns en chans från lärarnas sida att ställa följdfrågor om det är 

saker som kommer upp som inte de förstår, och studenterna kan få en mer utförlig 
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beskrivning av varför vissa saker skett. Studenterna kan dessutom som grupp 

diskutera och resonera tillsammans och då kan det visa sig tydligt att en grupp är 

positiv till en viss sak i utbildningen och en annan grupp är negativ.. Då vissa kurser 

har få studenter är det i praktiken också möjligt att mera kontinuerligt känna av hur 

studenterna upplever sin situation. 

 
Utvecklingsområde 

Vi hoppas att EvaLiUate ska fungera bättre än vad KURT har gjort. 

 

 
Jämställdhetsperspektiv 

Intersektionalitetsbegreppet är ett viktigt tema inom franskans litteraturkurser, 

vilket påverkar val av litteratur. Studenterna kommer genomgående i kontakt med 

genusfrågor. Inom kulturområdet studeras frågor om jämlikhet utifrån ett 

samhällsperspektiv. 

 
Lärargruppen består av både kvinnor och män – medvetenheten om genusfrågor är 

hög. 

 
En utbildning som bland annat består av undervisning i litteratur, språkfärdighet 

(med tidigare nämnd undervisning om språk och makt, till exempel) och 

realia/kulturstudier (både samtida och i historisk kontext), innebär att studenterna 

kontinuerligt kommer i kontakt med, diskuterar och analyserar frågor om 

jämställdhet. 

 
Utvecklingsområden: Ämnet kunde kanske arbeta med att få flera män till 

utbildningen, men i dagsläget är det oklart hur det skulle gå till. I övrigt anser vi att 

jämställdhetsaspekterna fungerar väl. 

 

 

Nyckeltal 
De nyckeltal som går att få fram via Qlikview har redovisats ovan. Tid till examen är 

en omöjlighet att kommentera. 

 
I bilaga finns en sammanställning från Qlickview beträffande genomströmning på 

franska. 

 
Beträffande kvarfaktorn: 

Inom Franska 1 ges ungefär tio undervisningstimmar per vecka. Detta minskas 

sedan för att i Franska 3 bli cirka fyra undervisningstimmar. 

 
 
 

 


