
Quelques activités pour les 
enseignant.es de français à FBA

VT-HT 2020



Frankrike idag: kultur och 
samhälle i franskundervisningen 

(7,5 hp, distans, 25%)
Un panorama de la France actuelle dans les domaines
politiques et sociaux et une introduction à une didactique de 
l’interculturel

Forme: cours magistraux enregistrés, séminaires en ligne

Éléments traités dans le cours: 

– Perspective interculturelle, compétence
interculturelle: qu’est-ce que c’est? À quoi ça sert?

– Utiliser une perspective interculturelle dans son 
enseignement: pourquoi? Comment?

– Panorama de la France politique et sociale

À la fin du cours, les participant.es réalisent un projet
didactique pour mettre en pratique leurs connaissances
théoriques. 



Språkvetenskap för fransklärare 
(7,5hp, distans, 25%)

Kursens innehåll :
En introduktion till centrala begrepp inom modern fransk språkvetenskap
En orientering i språkvetenskaplig teoribildning ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv
samt en grundläggande grammatisk begreppsapparat för tillämpning i språkklassrummet i
grundskolan. 
Träning i praktiskt arbete med egen skriftlig och muntlig produktion samt i formell analys av
skriftliga och muntliga elevtexter. 
Förslag på olika sätt att arbeta med traditionell kontrastiv grammatik ur ett handlingsinriktat

och kommunikativt perspektiv samt hur man kan arbeta med mönsterigenkänning som en alternativ
metod för att analysera språket i en inlärningssituation. 

Formen: Föreläsningar, seminarier och workshops samt läsning och analys av läroböcker, didaktisk
litteratur och vetenskapliga artiklar och examination i form av multimodal didaktiskt projekt.



Cercle de lecture pour
professeur.es de français

Un cercle de lecture en 
ligne

Un thème chaque
semestre

4 romans par semestre, 
en français

Exemple VT 20





Fransklärardagarna, 
”Impressions / Expressions”

nov. 2020
Deux journées annuelles
entièrement consacrées à la 
formation continue des profs de 
français de Suède.

Journées gratuites, 60-70 
participant.es chaque année

Thème 2019: MO-TI-VÉ.ES!

2020…



HT 2020: FBA organise
”Lärarlyftet” pour le français (et 
les autres langues modernes)!Behörighetsgivande utbildning om 45 högskolepoäng i

moderna språk (franska, spanska eller tyska) för undervisning
i grundskolans åk 7-9. 
Till dig som har lärarexamen och en läraranställning utan att
vara ämnesbehörig i det aktuella språket.

Mål: utveckla dina kunskaper i språket samt den förmåga att
tillämpa ämnesdidaktisk teori och metod.

Utbildningen består av sex delkurser: 

Franska 7-9

Delkurs 1 Franska i klassrummet, didaktik och metod, 
7,5 hp

Delkurs 2 Undervisning och bedömning ur ett europeiskt
perspektiv – Skolverkets bedömningsstöd och
Gemensam Europeisk Referensram för Språk, 
7,5 hp

Delkurs 3 Ett interkulturellt perspektiv på den 
fransktalande världen, 7,5 hp

Delkurs 4 Tillämpad fransk språkvetenskap, 7,5 hp
Delkurs 5 Franskspråkig nutidslitteratur, 7,5 hp
Delkurs 6 Franska i klassrummet, kommunikativa

språkfärdigheter, 7,5 hp NB: Une deuxième session démarre aussi au HT 2021!



Collaboration avec 
Utbildningsradion: ”Uttala utan 

skam”
20 courts épisodes sur la prononciation du français (3-4 
mn)

En lien avec la série SKAM France, nombreux courts
extraits

Pratique pour l’enseignement à distance!



Merci!

Quelques
commentaires

ou
propositions? 

FBA vous
écoute!


