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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
l
l
l
l
l

beskriva det franska språket ur olika perspektiv,
kritiskt diskutera språkvetenskaplig teori och metod,
analysera och diskutera artiklar med vetenskapligt innehåll,
självständigt genomföra en mindre vetenskaplig undersökning,
uttrycka sig i tal och skrift på korrekt akademisk franska.

Innehåll
Kursen behandlar olika sätt att beskriva det franska språket ur grammatisk, semantisk
och sociolingvistisk synvinkel. Under kursens gång får de studerande studera och pröva
olika analysmodeller genom att läsa vetenskapliga artiklar och själva genomföra mindre
vetenskapliga undersökningar.
Vid undervisning som på schemat markerats som seminarium är det obligatorisk
närvaro.

Undervisningsformer
Undervisning sker via nätbaserad lärplattform. Undervisningen bedrivs i form av
muntliga och/eller skriftliga nätföreläsningar samt individuella diskussioner online mellan
lärare och enskilda studerande och mellan de studerande.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
För ett godkänt betyg ska kursens mål vara uppnådda. Betyget A är det högsta betyget
på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger ett godkänt betyg. Betyget F
innebär att den studerande är underkänd. Betygskriterier för betygen AF meddelas
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på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger ett godkänt betyg. Betyget F
innebär att den studerande är underkänd. Betygskriterier för betygen AF meddelas
skriftligen vid kursstart. Examinationen sker genom bedömning av inlämnade skriftliga
uppgifter, muntliga uppgifter och inlägg i diskussionsforum. Studerande som inte
godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet
med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studerande
som genomfört kursen och de studerande som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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