Humanistiska och teologiska fakulteterna

FRAC02, Franska: Nybörjarkurs II, 10 högskolepoäng
French: Beginners' Course II, 10 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-03-16 och senast reviderad 2019-0912. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-12, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Franska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Franska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på svenska redogöra för flera elementära aspekter av fransk grammatik,
• kunna behärska ett grundläggande ordförråd på franska,
• kunna på svenska beskriva några drag i franskt kultur- och samhällsliv och göra
vissa jämförelser med svenska förhållanden,
• kunna på svenska redogöra för franskans mest grundläggande uttalsprinciper,

Färdighet och förmåga
• kunna använda flera elementära strukturer inom fransk grammatik,
• med förberedelse kunna delta i ett enklare samtal på franska,
• med hjälpmedel kunna skriva korta, enkla texter på franska,
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• kunna förstå merparten av en muntlig framställning på välartikulerad franska
inom välbekanta ämnesområden,
• med hjälp av tvåspråkiga lexikon och relevanta grammatikböcker kunna läsa och
förstå korta och enkla texter på franska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ur olika synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör genus,
etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald,
• kunna förhålla sig kritiskt till källmaterial och det egna kunskapsinhämtandet.

Kursens innehåll
FRAC02 är en påbyggnadskurs i nybörjarfranska som bygger vidare på FRAC01.
Kursen fokuserar på det franska språket i tal och skrift och på den franska kulturen.
Kursen består av två delkurser: Delkurs I, 5 hp, Delkurs II, 5 hp.
Inom delkurs I (5 hp) och delkurs II (5 hp) tränas uttal, grammatik, vokabulär samt
grundläggande skriftlig och muntlig kommunikation på franska.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom lektioner inom vilka föreläsning, individuella
övningsmoment och gruppövningar förekommer med jämn fördelning.

Kursens examination
Delkurs I examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs II examineras genom en skriftlig salstentamen och en muntlig redovisning.
I samband med kursen erbjuds tre examinationstillfällen: ordinarie
examinationstillfälle, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut
erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds
studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För delkurs I tillämpas betygsgraderna Underkänd och Godkänd. För delkurs II
tillämpas betygsgraderna Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på båda delkurserna. För betyget
Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på delkurs II samt att studenten har
respekterat inlämningsdeadlines inom delkurs I.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs FRAC01 (Franska: nybörjarkurs I) eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter delvis kursen FRAB01, Franska, nybörjarkurs I, 1-15 hp, och delvis
FRAB02, Franska, nybörjarkurs II, 16-30 hp.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. French: Beginners' course II, Part I
2. French: Beginners' course II, Part II
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Prov/moment för kursen FRAC02, Franska: Nybörjarkurs II
Gäller från V19
1901 Delkurs 1, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Delkurs 2, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från H18
1801 Delkurs 1, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Delkurs 2, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

