Humanistiska och teologiska fakulteterna

FRAM14, Inlärning av franska, 7,5 högskolepoäng
Acquisition of French, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-09 att gälla från och med
2008-04-09, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Franska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt
beslut ingå i viss yrkesexamen.
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 kritiskt redogöra för några aktuella teorier inom området språkinlärning
• kunna kritiskt redogöra för forskning om inlärning av franska med särskilt fokus
på områdena grammatik, vokabulär, interaktion och diskurs
• uppvisa goda kunskaper om databaser och andra källor som finns för att ta fram
aktuell och tillförlitlig information om språkinlärning, särskilt inom området
franska

Färdighet och förmåga
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• självständigt kunna formulera ett problemområde som kan studeras inom ramen
för inlärningen av franska
• kunna konstituera en muntlig eller skriftlig korpus och hantera verktyg för att
bearbeta och analysera den
• kunna välja och tillämpa den teoretiska, metodiska och empiriska litteratur som
behövs för att kunna studera ett valt problemområde
• på god muntlig och skriftlig franska kunna presentera resultatet av en
undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över och förhålla sig till sin egen språkinlärning utifrån sina
kunskaper om hur franska utvecklas
• kunna värdera och diskutera olika analysmetoder, både datorbaserade och
manuella.

Kursens innehåll
I kursen ges en genomgång av ett urval av tillgänglig forskning om inlärningen av
franska i olika åldrar och under olika förutsättningar. Genomgången syftar till att
introducera begrepp, termer och resultat samt visa på hur inlärningen av franska kan
studeras vetenskapligt. Några praktiska moment ingår, där kursdeltagarna
introduceras till några verktyg för analysarbetet och resultatbearbetningen. Den
studerande definierar med hjälp av läraren och kursdeltagarna en fråga att studera.
En lämplig korpus definieras som kursdeltagarna åtminstone delvis etablerar själv.
Därefter genomför kursdeltagaren en analys av materialet. Resultatet redovisas
genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation baserad på rapporten.

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 en offentlig föreläsning på franska utifrån en skriftlig
redogörelse.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i
franska eller motsvarande kunskaper.
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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.
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Prov/moment för kursen FRAM14, Inlärning av franska
Gäller från V10
0801 Inlärning av franska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

