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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Franska I eller motsvarande kurs
Kursens uppläggning
Provkod
2FRA

Benämning
Frankofoni: kultur, språk och litteratur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom
kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och
språkliga register. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och
problematiserande perspektiv.
Historiska, kulturella och sociala förhållanden tas upp tillsammans med en genomgång av det franska språkets
utveckling, spridning, användning och ställning. En översikt av den moderna frankofona litteraturen
kompletteras med studium av några franskspråkiga författarskap.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad delkurs i Frankofoni: språk, kultur och litteratur 7,5 hp ska studenten kunna på franska:
- beskriva viktigare franskspråkiga varieteter
- redogöra översiktligt för franskan i ett diakront perspektiv samt dess historiska och nuvarande ställning
internationellt
- formulera problemställningar för att analysera de franskspråkiga ländernas kultur och samhälle i modern tid
- kommentera ett par verk representativa för de viktigaste franskspråkiga områdena
Undervisning

Undervisningen hålls på franska och sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.
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Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras på följande vis:
1-3 muntliga prov och ett salstentamen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
För att räkna ut slutbetyget omvandlas bokstavsbetygen till poänggivande siffror, där A=5, B=4, C=3, D=2,
E=1. Poängen sammanräknas till ett medelbetyg där man väger in det antal poäng som respektive delkurs
utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av betygen
på delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas
e) Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på saltentamen. Komplettering av
betyget Fx på muntliga prov kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas
inom en vecka efter det att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering
används betyget E.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen, t.ex. Fortsättningskurs i
franska, 20 poäng, andra varianter av Franska II, 30 hp eller tidigare versioner av Franska II, 30 hp.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på institutionens webbplats www.su.se/romklass senast två månader
före kursstart.
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