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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-03-21 att gälla från och med 2012-
03-21, höstterminen 2012.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i den gemensamma ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad
och Lunds Universitet. Den kan läsas som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i
en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Franska
Viss undervisning på svenska förekommer. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna beskriva huvuddragen i det franska språkets struktur och utveckling, 
kunna översiktligt beskriva franskans socio-kulturella ställning i världen och
kulturella och politiska skillnader mellan Sverige och Frankrike, 
kunna beskriva några av den franska litteraturens mest betydande verk, författare
och litterära strömningar, 
kunna identifiera och översiktligt redogöra för några förutsättningar för
skolämnet franska, 
kunna identifiera och redogöra för några olika arbetsformer i franskundervisning i
skolan, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄFRA11, Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30
högskolepoäng

No English Translation Available, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Franska G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
kunna redogöra för huvudinnehållet och vissa detaljer i enklare facktexter och
litterära texter samt kunna återge huvudinnehållet i talad standardfranska inom i
förväg kända områden, 
kunna tala och skriva franska med sådan nivå av lexikal och grammatisk kontroll
att det i förberedda situationer inte innebär några problem att förstå
henne/honom, 
med hjälp kunna tillämpa kunskaper om några texttypers uppbyggnad i samband
med fri skriftlig produktion, 
kunna identifiera och använda några franskspråkiga resurser för att inhämta
information om fransktalande länder, franskspråkig kultur och litteratur 
kunna använda enklare grammatikböcker och lexikon samt kunna översätta
enklare prosatext från franska till svenska, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
inom något område kunna ge uttryck för perspektiv på det franska samhället och
jämföra med svenska förhållanden samt kunna ta ställning till frågor som rör
etnicitet och kulturmöten, t ex utifrån franskans ställning som världsspråk, 
kunna identifiera sitt eget behov av kunskap. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen är en grundläggande kurs i franska som ger dels färdighetsträning, såväl
muntligt som skriftligt, dels övergripande kunskaper om det franska språket, det
franska samhället och den franska litteraturen. I undervisningen ingår utöver
textläsning också datorbaserade övningar, film och andra media. I kursen ingår
dessutom ämnesdidaktiska seminarier med syfte att introducera de lärarstuderande i
det kommande yrket. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Muntlig språkfärdighet, 10 högskolepoäng, 
Skriftlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng, 
Franska språket och dess struktur, 6 högskolepoäng, 
Franska litteraturen och litterära texter, 7 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar, gruppövningar
och ämnesdidaktiskt seminarium. De färdighetsinriktade momenten är obligatoriska 

 

Kursens examination
 
De ingående delkurserna tenteras normalt på nedanstående sätt men
tentamensformerna kan ändras om examinator och studenter kommer överens om
det: 

Muntlig språkfärdighet, 10 högskolepoäng. Tenteras genom muntliga prov. 
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Skriftlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng. Tenteras genom obligatoriska
inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. 
Franska språket och dess struktur, 6 högskolepoäng. Tenteras genom skriftlig
tentamen. 
Franska litteraturen och litterära texter, 7 högskolepoäng. Tenteras genom
skriftlig tentamen. 

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
På delkurserna ges inom ämnet franska något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta och
5 det högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget underkänd. 
  
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget väl
godkänd på 18 av kursens högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Franska 3.

 

Övrigt
 

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 2 (Franska steg 3), FRAB02 eller
motsvarande kunskaper. 
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. 
Delkursernas namn på engelska:  

Oral Proficiency, 

Written Proficiency, 

The French Language and its Structure, 

French Literature and Literary Texts. 
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Prov/moment för kursen ÄFRA11, Franska med utbildningsvetenskaplig

inriktning
 

Gäller från H12

 
1201   Muntlig språkfärdighet, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202   Skriftlig språkfärdighet, 7,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1203   Franska språket och dess struktur, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1204   Franska litteraturen och litterära texter, 7,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

44/


	Fastställande
	Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-03-21 att gälla från och med 2012-03-21, höstterminen 2012.

	Allmänna uppgifter
	

	Kursens mål
	Kursens innehåll
	Kursens genomförande
	Kursens examination
	Betyg
	Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

	Förkunskapskrav
	

	Övrigt
	Prov/moment för kursen ÄFRA11, Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning

