
Välkomna till Språk- och
litteraturcentrum!

www.sol.lu.se/franska

Bienvenu(e)s au Centre de langues et de 
littérature et aux études de français !



Introduktionsmöte
Franska, grundkurs (1-30 HP)

FRAA11 (hel- och halvfart)
ÄFRD01 (Lärarprogrammet)

2023-01-16

Thierry Gilles, universitetsadjunkt i franska
Malin Ågren, lektor i fransk språkvetenskap och
studierektor för franska, italienska och rumänska
Mari Bacquin, docent i franska
Cecilia L.Johansson, studievägledare för kurser i engelska, 
franska och spanska.



Franska på SOL

Nybörjarnivå

Grundkurs (1-30 hp)

Fortsättningskurs (31-60 hp)

Kandidatkurs (61-90 hp)

Masterprogram (120 hp)



Fem delkurser
1. Muntlig språkfärdighet, 7 hp, Thierry Gilles
2. Skriftlig språkfärdighet, 7 hp, Thierry Gilles
3. Franska språket och grammatik, 6 hp, Malin Ågren
4. Franska litteraturen och litterär analys, 7 hp, Mari 

Bacquin
5. Fransk språk-och litteraturhistoria, 3 hp, Mari 

Bacquin

OBS. Kurserna läses parallellt. Alla tentamina ligger mot 
slutet av terminen.



Hel- eller halvfart
Du som läser kursen på helfart följer alla fem 
delkurserna
Du som läser på halvfart (första del) läser de 
tre följande delkurserna denna termin:
- Franska språket och grammatik, 6 hp (dk 3)
- Franska litteraturen och litterär analys, 7 hp (dk 4)
- Fransk språk- och litteraturhistoria, 3 hp (dk 5).

Du läser i samma takt som helfartsstudenterna, 
enligt samma schema - men läser delkurserna 1 
och 2 din andra termin.



Kursens hemsida
• Under fliken Ämnen > Franska > Kurser > 

Grundkurs på SOLs hemsida
• https://www.sol.lu.se/kurs/FRAA11/
• Här hittar ni all nödvändig information:

– Kursplan
– Litteraturlista
– Schema
– Tentamensschema
– Länkar till kursens Canvassidor…

https://www.sol.lu.se/kurs/FRAA11/


PRAKTISK INFORMATION

FRAA11



Kontakt med våra administratörer

EXPEDITIONEN
• Björn Fritz, kursadministratör
• För öppettider och telefontider, se SOLs

hemsida www.sol.lu.se/franska
• Tfn: 222 77 66
• Mejl: bjorn.fritz@sol.lu.se

mailto:bjorn.fritz@sol.lu.se


Studievägledning

• Cecilia Johansson
Kontaktas bäst via mejl : 
Cecilia.l.johansson@sol.lu.se

• Frågor gällande behörighet, 
studieplanering, pedagogiskt stöd, 
m.m.



Andra viktiga personer

SI-mentor Maria Asklund
• Supplementive Instruction (SI)
• Hon ordnar informella träffar för 

studenterna i franska
• Ni tränar på det som ni upplever viktigt: gör 

övningar, diskuterar litteratur, pratar franska 
i största allmänhet

• Gemensam fika



Registrering och StiL-identitet
• Vi registrerar dig på kursen efter introduktionsmötet

• Läser du för första gången vid Lunds universitet, måste
du aktivera en StiL-identitet via https://passport.lu.se/

• Har du problem med detta måste du först kontakta 
• https://www.ldc.lu.se/lu-servicedesk

• StiL-ID behövs för att gå in på plattformen Canvas, 
öppna lektionslänken till Zoom, i Ladok, mm. och
studentmejl/Canvas är kopplade

https://passport.lu.se/
https://www.ldc.lu.se/lu-servicedesk


Tentor och omtentor
• Tentamenstillfällen: i schemat och på hemsidan under

Franska > För studenter > Tentamen

• anmälan till ordinarie tentamen eller omtentamen

• Anmälan (görs via Ladok) : öppnas 3 veckor innan och
stänger en vecka innan omtentamen

• Giltig legitimation på tentamenstillfället



Kurslitteratur
• Litteraturlistan ligger på kurshemsidan

• All vår kurslitteratur finns att låna i SOL-biblioteket (även
REF-ex.)

• Litteraturen finns att köpa på Språkbokhandeln (f d 
Franska bokhandeln) och Akademibokhandeln i Lund 
(även online) 

• Läraren på respektive delkurs introducerar litteraturen
vid första lektionstillfället



Examinationsformer FRAA11
Dk 1: Muntlig språkfärdighet

Muntlig tenta (i små grupper)
Dk 2: Skriftlig språkfärdighet

Tre inlämningsuppgifter (varav den sista skrivs i sal, sk. 
”Devoir sur table”)

Dk 3: Franska språket och grammatik
Riksprovet i grammatik och litteratur på campus, inga 
hjälpmedel tillåtna

Dk 4: Franska litteraturen och litterär analys 
Salstenta, med de lästa romanerna

Dk 5: Språk- och litteraturhistoria
Salstenta, inga hjälpmedel tillåtna



ERASMUS

Internationella kontoret på SOL (rum A143). 

Det är först på C-nivån, 61-90 hp-nivån man kan resa ut

Information om utbytesstudier kommer

Är du intresserad: prata med dina lärare och se fliken 
”Internationella kontoret” på Canvas, sidan ”Dina studier”



Studieteknik
• Schemalagt studieteknikspass för studenter på 

nybörjar- och grundkurserna

• Torsdag 25/1,  kl 15.15-17 i SOLs Hörsal H104



Le français à SOL – une passion 

On y va !


