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Beslut

Beslut om inrättande av denna kurs fattades 2014-09-10 av Humanistiska fakultetsnämnden.
Denna kursplan fastställdes 2014-09-10 av Humanistiska fakultetsnämnden.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-24.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kunskaper motsvarande Franska - kandidatkurs, 30 hp eller Franska III, 30 hp och Franska - kandidatkurs, 15
hp samt Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
762A

Benämning
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge god kännedom om talad franska i olika kontexter. Särskilt vikt läggs på regional,
social och situationell variation. Kursen kombinerar teoretisk överblick av talad franska med praktiska
analyser av audiovisuella medier genomförda med hjälp av samtalsanalytiska verktyg. Kursen utgör också ett
stöd för akademisk uppsatsskrivning med samtalsanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på
forskarnivå inom samtalsanalys.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna :
– identifiera olika genrer av talproduktion och de markörer som kännetecknar dessa;
– formulera relevanta frågeställningar inom ramen för samtals- och diskursanalys;
– redogöra för avancerad samtals- och diskurssanalytisk teori och metod;
– visa prov på tillämpade kunskaper genom att genomföra mindre undersökningar av talad mediefranska;
– transkribera och analysera korta samtal med fokus på de skillnader som finns mellan muntlig och skriftlig
franska.
Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar. Undervisningen är obligatorisk. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen.
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Kunskapskontroll och examination

a)
Kursen examineras på följande sätt:
2-4 muntliga föredrag att hålla under kursens gång och enligt lärarens anvisningar samt en muntlig tentamen
vid kursens slut.
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 och fullgjord
närvaro.
Frånvaro upp till 20 % kompenseras med uppgift/er som meddelas av läraren. Vid mer frånvaro än 20 % får
studenten gå om kursen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
e) Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov 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) Komplettering av examination kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Studenten
ansvarar för att själv kontakta examinator för sådan kompletteringsuppgift. Kontakt med examinator ska tas
inom 6 månader från betygsdatum. Uppgiften ska lämnas/fullgöras senast det datum som examinator
bestämmer.
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. inom ramen för
Franska III, 30 högskolepoäng, Franska III, 15 högskolepoäng, Franska IV, 30 högskolepoäng eller Franska
IV, 15 högskolepoäng.
Kurslitteratur

Se aktuell information på institutionens hemsida www.su.se/romklass senast en månad före kursstart.
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