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Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
–	visa fördjupad kunskap om några centrala språkvetenskapliga teorier, deras utveckling och
huvudinriktningar samt deras bidrag till analysen av språkliga data
–	visa fördjupad kunskap om metodologiska verktyg som används inom det
språkvetenskapliga forskningsfältet
 
 
Färdighet och förmåga
 
–	visa fördjupad förmåga att tillämpa språkvetenskapliga verktyg på olika typer av språkliga
material
–	visa fördjupad förmåga att förklara, tillämpa och problematisera centrala begrepp och teorier
inom några språkvetenskapliga delområden
–	visa fördjupad förmåga att diskutera språkvetenskapliga frågeställningar med hjälp av
gängse begreppsapparat
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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–	reflektera över olika språkvetenskapliga teoriers relevans och användbarhet vid analys av
språkliga data
–	visa förmåga att analysera och värdera olika språkvetenskapliga metoders möjligheter att
förklara fenomen i språkanvändning i olika sammanhang

Kursens innehåll Kursen innehåller ett uppsatsmoment där den studerande får övning i att framlägga egna
forskningsresultat (moment 0010) och två valbara moment (0020–0080) som vidgar och
fördjupar kunskapen om den svenska språkvetenskapens teoretiska och metodiska grundvalar.
 
Moment 1 (0010), Uppsats 15 hp
I momentet genomför och presenterar studenten en språkvetenskaplig undersökning. I
momentet ingår även opposition på en annan students uppsats.
 
Moment 2 (0020), Grammatisk teori 7,5 hp
I kursmomentet breddas och fördjupas kunskapen om grammatik. Aktuella
grammatikmodeller inom generativ och funktionell grammatik introduceras och jämförs ur ett
teoretiskt perspektiv. Dessutom berörs grammatiska teoriers utveckling över tid. I momentet
får studenten redogöra för olika typer av grammatisk teoribildning och deras bidrag till
analysen av morfologiska och syntaktiska strukturer, utföra syntaktiska analyser med hjälp av
olika grammatiska teorier samt reflektera över olika grammatiska teoriers relevans och
användbarhet vid analys av olika språkliga data.
 
Moment 3 (0030), Sociolingvistik, fördjupningskurs 7,5 hp
I kursmomentet fördjupas kunskapen om samspelet mellan språk, individ och samhälle.
Sociolingvistikens utveckling behandlas och huvudinriktningarna jämförs ur teoretiska och
metodologiska perspektiv. Kunskapen om språkets identitetsskapande funktioner fördjupas. I
momentet får studenten redogöra för sociolingvistikens utveckling och huvudinriktningar,
relatera språkets identitetsskapande funktioner till en samhällskontext samt analysera och
jämföra sociolingvistiska undersökningar.
 
Moment 4 (0040), Samtalsanalys 7,5 hp
Kursmomentet anlägger ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv på forskningsfältet
samtalsanalys med fokus på både svensk och internationell forskning. Praktiska övningar i
inspelning och transkription genomförs tillsammans med övningar i att analysera olika typer
av samtal. I momentet får studenten redogöra för samtalsanalysens teoretiska grund och de
metodologiska verktyg som används inom forskningsfältet, tillämpa samtalsanalytiska
verktyg på ett samtalsmaterial samt analysera och värdera samtalsanalysens möjligheter att
förklara mönster i naturligt förekommande interaktion.
 
Moment 5 (0050), Svensk språk- och stilhistoria, fördjupningskurs 7,5 hp
I kursmomentet fördjupas det språkhistoriska studiet. Texter från urnordisk till nysvensk tid
läses, tolkas och analyseras avseende innehåll, språkstruktur och stil. Mest fokuseras
runsvenska och fornsvenska. Läsning av medeltida handstilar ingår också i momentet. I
momentet får studenten använda språkhistoriska och etymologiska ordböcker för att läsa,
översätta och tolka texter från olika språkhistoriska epoker, analysera texter från olika
språkhistoriska epoker avseende språkstruktur och stil samt särskilja och jämföra
arkaiserande, samtida och nyskapande språkliga och stilistiska drag ur texter med
utgångspunkt i deras tillkomsttid.
 
Moment 6 (0060), Textanalys, fördjupningskurs 7,5 hp
I kursmomentet fördjupas studiet av texter och textanvändning. Både teoretiska aspekter på
textbegreppet och text som deltagande i praktiker och aktiviteter behandlas. Användningen av
digitala och multimodala texter analyseras och problematiseras. I momentet får studenten
redogöra för centrala teorier om textbegreppet, tillämpa och problematisera centrala begrepp i
studiet av texter och textanvändning samt analysera och jämföra teorier om textbegreppet och
beskrivningar av textanvändning i olika sammanhang.
 
Moment 7 (0070), Stilistik 7,5 hp
I kursmomentet studeras hur olika stilistiska verkningsmedel samverkar för att skapa en texts
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stil. Stilistiska undersökningsmetoder behandlas i teori och praktik. De teoretiska kunskaperna
tillämpas i analyser av både litterär text och sakprosa. I momentet får studenten identifiera
stilmarkörer på olika språkliga nivåer ur olika typer av texter, förklara och exemplifiera
stilistiska begrepp, analysera olika typer av texter med hjälp av stilistiska metoder samt
reflektera över olika analysverktygs relevans och användbarhet.
 
Moment 8 (0080), Semantik och pragmatik 7,5 hp
I kursmomentet behandlas det vetenskapliga studiet av språklig betydelse. Kursmomentet ger
en orientering om centrala semantiska och pragmatiska teorier och begrepp. Kursmomentet
ger också färdigheter i semantisk och pragmatisk analys av språkanvändning. I momentet får
studenten redogöra för centrala begrepp och teorier inom semantik och pragmatik, diskutera
semantiska och pragmatiska frågeställningar med hjälp av gängse begreppsapparat, analysera
språklig betydelse på ord-, sats- och diskursnivå med hjälp av semantiska och pragmatiska
begrepp samt reflektera över gränsdragningar mellan grammatik, semantik och pragmatik som
görs inom några olika teoretiska ramverk.

Undervisning Seminarier och föreläsningar.

Förkunskaper Svenska språket 31-60 hp eller motsvarande.

Examinationsform Skriftlig och muntlig

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Uppsats 15 hp Betyg: AF

0020   Grammatisk teori 7,5 hp Betyg: AF

0030   Sociolingvistik, fördjupningskurs 7,5 hp Betyg: AF

0040   Samtalsanalys 7,5 hp Betyg: AF

0050   Svensk språk- och stilhistoria, fördjupningskurs 7,5 hp Betyg: AF

0060   Textanalys, fördjupningskurs 7,5 hp Betyg: AF

0070   Stilistik 7,5 hp Betyg: AF

0080   Semantik och pragmatik 7,5 hp Betyg: AF


