Humanistiska och teologiska fakulteterna

FRAM18, Franska: Introduktion till medeltida franska, 7,5
högskolepoäng
French: Introduction to Medieval French, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-02-12 att gälla från och med 201602-12, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet i språk och språkvetenskap som obligatorisk kurs.
Den ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Franska
Huvudområde

Fördjupning

Franska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala språkhistoriska drag i den medeltida franskan
inom områdena fonetik, morfologi, syntax och vokabulär,
• kunna med relevanta begrepp och termer beskriva den medeltida franskans
språkliga system i ett synkront perspektiv och kunna tillämpa dessa i samband
med analyser,
• kunna redogöra för språkliga strukturer där den medeltida franskan skiljer sig från
den moderna franskan och kunna redogöra för ett urval av dessa,
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Färdighet och förmåga
• självständigt, med relevanta hjälpmedel, kunna tolka texter skrivna på medeltida
franska,
• självständigt kunna formulera en frågeställning som kan studeras inom ramen för
det franska medeltida språket,
• kunna konstituera en korpus med hjälp av databaser eller andra källor för att
bearbeta och analysera den,
• på god muntlig och skriftlig franska kunna presentera resultatet av en
undersökning inom något av de områden som kursen behandlar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och diskutera relevansen av de resultat som framkommer i de
studerandes undersökning,
• kunna diskutera och värdera språkhistoriens roll i språkvetenskapen.

Kursens innehåll
I kursen ges en genomgång av den språkhistoriska utvecklingen i franska med fokus
på den medeltida perioden som syftar till att studenterna ska kunna förstå och
analysera medeltida franska texter. Genomgången introducerar begrepp och termer
som är relevanta för att beskriva franskans utveckling, samt illustrerar hur man går till
väga för att tolka språket i historien, formmässigt, semantiskt, grammatiskt och
kontextuellt.
Ett antal texter studeras där olika språkliga fenomen uppmärksammas. Det ingår
också ett moment där de studerande får träna på att transkribera text ur medeltida
manuskript.

Kursens genomförande
Undervisning sker dels i form av lärarledda föreläsningar och seminarier, dels i form av
schemalagda arbetspass utan lärare.

Kursens examination
Examination sker i form av obligatoriska inlämningsuppgifter (2-5) och en muntlig
redovisning på franska.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i
franska eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. 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.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum. Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen FRAM18, Franska: Introduktion till medeltida
franska
Gäller från V16
1601 Introduktion till medeltida franska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

