Humanistiska och teologiska fakulteterna

FRAA11, Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng
French: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-02-25 och senast reviderad 2016-0615. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 2016.

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

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
•
•
•
•
•
•

beskriva huvuddragen i det franska språkets utveckling,
översiktligt beskriva det franska språkets socio-kulturella ställning i världen,
beskriva huvuddragen i den franska litteraturhistorien,
redovisa grundläggande kunskaper om det franska samhället,
grundläggande terminologi för analys av litterära texter,
grundläggande terminologi för analys av språkets struktur (grammatik),

Färdighet och förmåga
• förstå talad standardfranska när ämnet är någorlunda bekant,
• på egen hand läsa enklare texter på franska med hjälp av tvåspråkiga lexikon och
kontrastiva grammatikböcker,
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• självständigt skriva texter på franska på en sådan lexikal och grammatisk nivå att
det inte innebär några större problem att bli förstådd,
• självständigt förbereda och genomföra en muntlig presentation på franska på en
sådan lexikal och grammatisk nivå och med ett sådant uttal att det inte innebär
några större problem att bli förstådd,
• diskutera på franska frågeställningar i kursinnehållet på en sådan lexikal och
grammatisk nivå och med ett sådant uttal att det inte innebär några större
problem att bli förstådd,
• på franska analysera och jämföra struktur, tematik, stil och kontext i, olika typer
av texter samt själv producera olika typer av texter,
• tillämpa grundläggande fransk grammatik och vokabulär i kontrastiva perspektiv
(svenska/franska),
• med hjälp identifiera och använda relevanta och tillförlitliga franskspråkiga
informationskällor,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig kritiskt till källmaterial och förvärvade kunskaper,
• kunna förhålla sig till den etik som ligger i det vetenskapliga förhållningssättet.

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.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Muntlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng,
Skriftlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng,
Franska språket och grammatik, 6 högskolepoäng,
Franska litteraturen och litterär analys, 7 högskolepoäng,
Fransk språk- och litteraturhistoria, 3 högskolepoäng.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och
gruppövningar. Närvaro vid minst 80% av föreläsningar och övningar är obligatoriska.

Kursens examination
Delkurs 1: Muntlig språkfärdighet: Muntligt prov
Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet: 2-5 obligatoriska inlämningsuppgifter
Delkurs 3: Franska språket och grammatik: Salstentamen
Delkurs 4: Franska litteraturen och litterär analys: Salstentamen samt 1 obligatoriska
inlämningsuppgift
Delkurs 5: Fransk språk- och litteraturhistoria: Salstentamen
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs minst betyget väl godkänd på
20 av kursens högskolepoäng, varav 14 hp i form av delkurserna 1 och 2 i skriftlig
respektive muntlig språkfärdighet.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Franska 3.

Övrigt
1. Kursen ersätter kursen FRAA01, franska, allmän kurs, 1-30 högskolepoäng.
2. 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.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
4. Delkursernas namn på engelska:
• Oral Proficiency, 7 credits
• Written Proficiency, 7 credits
• French Language and its Grammar, 6 credits
• French Literature and Literary analysis, 7 credits
• History of French Language and Literature, 3 credits
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Prov/moment för kursen FRAA11, Franska: Grundkurs
Gäller från H16
1601 Muntlig språkfärdighet, 7,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Skriftlig språkfärdighet, 7,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 Franska språket och grammatik, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Franska litteraturen och litterär analys, 7,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1605 Fransk språk- och litteraturhistoria, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

