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Det var første gang emnet «Fransk språk: teori og lingvistikk» ble tilbudt høsten 2015. Det var seks 

studenter som startet. En av dem trakk seg på grunn av jobb, en annen ønsket å ta litteraturteori og 

skiftet over til dette. De fire øvrige gjennomførte med godt resultat: to A, en B og en C. B-kandidaten 

hadde også en meget god eksamensbesvarelse slik at resultatene må sies å ha vært svært gode. 

Det var Hans Petter Helland som hadde hovedansvar for undervisningen. Denne tok utgangspunkt i 

Moeschler, Zuffereys bok «Initiation à la linguistique française» fra 2011. Kapitlene i denne boka er 

meget «tette» og det er derfor behov for mye didaktisering og tilrettelegging. Undervisningen ble 

organisert i fire blokker med lingvistikkens hovedmålsettinger, en historisk gjennomgang av 

lingvistikkens historie fra Saussure til Chomsky samt en tre-timers seanse om lingvistikkens metode 

(blant annet om korpus, akseptabilitets- og grammatikalitetstesting, mm.) I tillegg hadde Antin F. 

Rydning en seanse med translatologi. Siden det meste av undervisningen var konsentrert rundt de 

tre første blokkene ble eksamensstoffet hentet herfra. 

To av fire studenter har svart på skjemaet om studentevalueringer og er godt fornøyd. Erfaringen til 

foreleserne for emnet, Hans Petter Helland og Antin F. Rydning, er at dette emnet er en svært nyttig 

tilvekst til vår emneportefølje og velkomment i kombinasjon med avhandlingsseminaret. Vi har med 

dette emnet fylt et hull i vår MA-utdanning i fransk språk. Utfordringen er å skape sammenheng 

mellom lingvistikkens teori og metode med translatologidelen. Dette vil vi følge opp. 

En annen utfordring er at pensumboken alene ikke er tilstrekkelig for lingvistikkdelen. Det var derfor 

nødvendig å legge til pensumstoff både om Chomsky (på fransk) og om akseptabilitets- og 

grammatikalitetstesting på engelsk. Slikt stoff ble lagt ut på Frontersidene og fungerte etter planen. 
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