INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

SV2123 Fördjupning i grammatik - konstruktionsgrammatik, 7,5
högskolepoäng
Advanced grammatical analysis - construction grammar, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket 2021-03-01 att gälla från
och med 2021-08-30, höstterminen 2021.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en magister- eller masterexamen i
t.ex.svenska språket eller nordiska språk.
Huvudområde

Fördjupning

Svenska språket

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande i ett språkvetenskapligt
ämne. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och
Engelska A/Engelska 5.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för centrala antaganden och strömningar inom konstruktionsbaserad
teoribildning
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• behärska centrala begrepp och analysredskap inom konstruktionsgrammatik
Färdigheter och förmåga

• använda konstruktionsgrammatiska redskap till att identifiera, utforska och
karakterisera språkliga mönster
• tolka och själv utforma formaliserade språkbeskrivningar
• integrera form, betydelse och funktion i språkvetenskaplig analys
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• diskutera och bedöma konstruktionsbaserad språkteori från ett vetenskapsteoretiskt
perspektiv, och i detta avseende jämföra med andra teorier.
Innehåll

Kursen tar sig an språkanalys och språkteori från ett konstruktionsbaserat perspektiv.
Konstruktionsgrammatik utgår från en holistisk språksyn, där man lägger starkt fokus
på samspelet mellan form, innehåll och funktion, och där hela språket betraktas som ett
nätverk av konstruktioner. Kursen omfattar å ena sidan introduktion till och diskussion
av konstruktionsbaserad språkteori och å andra sidan praktisk tillämpning av
konstruktionsgrammatik som analysredskap. Konstruktionernas betydelsesida
behandlas med hjälp av ramsemantik och kognitiv semantik.

Former för undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i seminarieform. Undervisningen sker på distans
och studenten förväntas kunna ta del av föreläsningar och uppgifter på nätet samt
kunna delta i digitala seminarier och presentationer av olika slag.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Examination sker med muntlig och/eller skriftlig redovisning. I undervisning som
innehåller muntlig och skriftlig redovisning och som har examinationsinslag är
deltagande obligatoriskt.
Komplettering av examinerad uppgift kan medges då studentens prestation ligger nära
godkänt. Komplettering ska bygga på samma uppgift som den ursprungliga
examinationen. Om studenten inte lämnar in kompletteringen inom utsatt tid
underkänns examinationen.
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För studerande som underkänns i prov ges möjlighet till förnyat prov. Det totala antalet
prov för viss kurs eller del av kurs är begränsat till fem.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyget Väl Godkänd ställer högre krav på analys, problematisering och syntes i
förhållande till kursinnehållet samt på självständigt förhållningssätt och språklig
förmåga.
Kursvärdering

Undervisande lärare ansvarar för att synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet
inhämtas samt redovisas i en sammanställning. Denna sammanställning och
genomförda eller planerade åtgärder med anledning av kursvärderingarnas
resultatpresenteras vid nästkommande kurstillfälle.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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