INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

SPL170

Fältstudier i språk, 15 högskolepoäng

Field Studies in Languages, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2016-06-21 att gälla
från och med 2017-01-16, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen läses som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Internationella språkprogrammet (H1ISP)
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 52,5 hp i engelska,
tyska, franska eller spanska, eller 80 hp i arabiska, eller 90 hp i ryska, eller 120 hp i
japanska eller kinesiska, eller motsvarande.
Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa kunskap om centrala teorier och metoder inom språkinriktad fältforskning,
samt inom det specifika forskningsområdet som fältstudien inriktar sig på;
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• uppvisa god förståelse för vad akademisk integritet innebär, med särskild tonvikt
på citat- och referatteknik, samt på regler för plagiering;
Färdigheter och förmåga

• under handledning identifiera och formulera relevanta metoder för att ta sig an en
avgränsad forskningsfråga med inriktning på språk att behandla under fältarbetet;
• bearbeta och analysera inhämtat tal- och skriftspråkligt forskningsmaterial inom
ramen för en fältrapport som respekterar gängse vetenskapliga normer för en sådan;
• i dialog med gruppen muntligt diskutera forskningsmetoder, problem och lösningar
relaterade till fältarbetets utförande;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa medvetenhet om och hantera etiska frågor, dilemman och avvägningar som
fältforskning ger upphov till.
Innehåll

Kursen avser studier av och praktisk hantering av metoder för insamling av främst taloch skriftspråkligt material samt metoder för analys av materialet (t.ex. intervjuer och
berättelser). Kursen omfattar även hantering av etiska frågor i samband med arbete med
informanter, respondenter och insamlat språkligt material.
Kursen består av två delkurser:
Delkurser
1. Fältforskningsmetodik (Methods of field research), 5 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen ger inblick i fältforskningens teori-, metod- och etikfrågor och
förbereder på detta sätt för de praktiska momenten i delkurs 2. I anslutning till de
teoretiska studierna utarbetas en projektplan för fältarbetet i delkurs 2. Denna
måste godkännas av kursansvarig innan studenten kan påbörja delkurs 2.
2.

Fältarbete (Field work), 10 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen består av ett fältarbete där materialet bestäms av studentens språk- och
ämnesmässiga inriktning. Val av lokalisering och material sker i samråd med
kursansvarig lärare och ska godkännas av denna innan fältarbetet kan påbörjas.
Delkursen avslutas med inlämning och redovisning av en fältrapport.

SPL170 Fältstudier i språk, 15 högskolepoäng / Field Studies in Languages, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

3/ 3
Former för undervisning

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

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom skriftliga
inlämningsuppgifter och redovisningar. Bland annat ska en plan för fältarbetet och en
avslutande fältrapport lämnas in. I examinationen ingår ett obligatoriskt seminarium på
campus där fältrapporten presenteras och diskuteras.
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 en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På delkurs ett ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). På delkurs två
ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att få
betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurs 2.
Kursvärdering

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

Kursen kan med fördel kombineras med en kandidatuppsats.
Eventuella kostnader i samband med fältstudier och/eller utlandsvistelse bekostas av
studenten.
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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