INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

EN2113

Engelsk lingvistik, 7,5 högskolepoäng

English Linguistics, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2015-08-12 och
senast reviderad 2017-08-24. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28,
höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Master in Communication (N2CMN) och 2)
Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram (H2SIK)
Huvudområde

Fördjupning

Engelska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande utländsk
examen, samt reell kompetens i engelska motsvarande 60 högskolepoäng.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- redogöra för centrala och aktuella teorier och begrepp inom engelskspråkig
språkvetenskaplig forskning;
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Färdigheter och förmåga

- på god engelska, muntligt och skriftligt, tillämpa och relatera olika utvalda
språkvetenskapliga teorier och metoder till varandra;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- muntligt och skriftligt analysera, värdera, och kritiskt granska egna och andras
språkvetenskapliga argument och undersökningar utifrån deras vetenskapliga och etiska
möjligheter, begränsningar och konsekvenser för det omgivande samhället och för
fortsatta undersökningar inom området.
Innehåll

Kursen behandlar olika slags teoretiska problemfält inom språkvetenskaplig teori.
Kursen består av tre delkurser:
1. Semantik, 2,5 högskolepoäng (Semantics, 2.5 Higher Education Credits)
Inom ramen för semantiken diskuteras olika teoretiska infallsvinklar på hur betydelse
skapas i språk (lexikal, truth-value etc.).
2. Syntax, 2,5 högskolepoäng (Syntax, 2.5 Higher Education Credits)
Inom syntaxen undersöks en generativ modell med betoning på resonemang och
argument för olika syn på språkets struktur.
3. Diskursanalys, 2,5 högskolepoäng (Discourse analysis, 2.5 Higher Education Credits)
Diskursanalysen behandlar textanalys och konversationsanalys medan sociolingvistiken
undersöker relationen mellan språk och samhälle (språk och kön, etnicitet, klass etc.)

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål examineras genom
a) två salstentor i semantik och syntax, där studenten ska visa deklarativ kunskap kring
syntaktiska och semantiska teorier och begrepp som behandlats under kursen;
b) en skriftlig hemuppgift som prövar studentens förmåga att redogöra för några
centrala diskursanalytiska teorier och metoder samt kritiskt relatera dessa teorier till
varandra utifrån kunskapens möjligheter och begränsningar (ur vetenskapliga,
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samhälleliga och etiska perspektiv).
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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