HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

LI1301, Lingvistik, fördjupningskurs, 30,0 högskolepoäng
Linguistics In-depth course, 30.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-03 och senast reviderad 2013-05-23 av
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201309-01.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

2. Inplacering
Fristående kurs
Fördjupning
Huvudområde
Lingvistik

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

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på LI1201 Lingvistik fortsättningskurs 30 hp, eller
motsvarande.

4. Innehåll
Kursen omfattar 30 högskolepoäng och utgörs av en obligatorisk delkurs om 7,5 hp, en valbar kurs 7,5 hp,
samt ett obligatoriskt moment som utgörs av en uppsats om 15 hp.
Den obligatoriska delkursen och den valbara kursen erbjuds också separat som fristående kurser.
Den obligatoriska delkursen ges periodiserat varannan termin och utgörs av antingen Semantik och pragmatik
eller Grammatik (den av de två kurserna som studenten inte läst på Fortsättningskursen). Kurserna samläses
med LI1201 Lingvistik Fortsättningskurs.
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Innehållet i kurserna är specificerat i kursplanerna LI1404 och LI1405.
Den valbara kursen väljs ur det periodiserade kursutbudet, två kurser per termin, av fristående kurser om 7,5
hp. Exempel på kurser ur utbudet är Sociolingvistik, Språkteknologi, Brytning, Psykolingvistik.
Det obligatoriska momentet uppsats 15 hp utgörs av ett självständigt arbete som har utgångspunkt i någon av
delkurserna som ingår i fortsättningskursen eller fördjupningskursen.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• visa fördjupade kunskaper och insikter i det mänskliga språket som kommunikationssystem, om
lingvistikens huvudfrågor, metoder och teorier
• visa fördjupad kunskap och förståelse för lingvistikens delområden
Färdighet och förmåga
• ha fördjupade färdigheter i olika typer av analyser av språk och kommunikation
• ha förmåga att aktivt delta i vetenskapliga seminarier och kunna diskutera frågaställningar inom
kunskapsområdet utifrån ett vetenskapligt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunnna söka och sammanställa information och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera denna, samt
kunna förmedla resultatet i muntlig och skriftlig form
• kunna formulera en språkvetenskapligt relevant fråga eller identifiera ett språkvetenskapligt problem som
inom givna tidsramar bearbetas i en språkvetenskaplig uppsats

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas åtta veckor före kursstart.

7. Former för bedömning
Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och/eller övningar, seminarier och enskilt arbete
eller arbete i grupp, med tillgång till lärarens handledning, samt redovisning av uppgifterna för övriga
deltagare i kursen. Obligatorisk närvaro kan gälla för vissa kursmoment, i synnerhet seminarier och
laborationer.
Kursen examineras genom aktivt deltagande, skriftliga eller muntliga prov samt inlämnade laborationer
och/eller övningsuppgifter.
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Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Studierektor ansvarar för att de studerandes synpunkter inhämtas efter de ingående delkursernas slut, och att
hänsyn till resultaten av utvärderingarna tas för kursens fortsatta utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

