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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- beskriva och klargöra de centrala begreppen inom sociolingvistik, andraspråksinlärning och
litteraturstudier
- visa en fördjupad förståelse för övergripande kritiska termer och analyssätt inom engelsk
lingvistik och litteraturstudier
- redovisa, förklara och kritiskt granska de centrala begreppen och teorierna inom ett
vetenskapligt självständigt arbete
 
Färdighet och förmåga
- använda lämpliga teoretiska och analytiska ramverk vid studiet av lingvistiska data och
litterära texter
- analysera språklig interaktion samt litterära texter ur ett genusperspektiv
- utveckla idéer med hjälp av adekvata primära och sekundära källor inom antingen engelsk
språkvetenskap eller engelsk litteratur och kritiskt redogöra för dessa i ett utredande
examensarbete
- analysera och kritiskt granska den egna och andras texter.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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- jämföra och kritiskt granska olika begrepp och teorier inom sociolingvistik,
andraspråksinlärning och litteraturstudier
- bedöma och kritisk granska ett utredande examensarbete inom antingen engelsk
språkvetenskap eller engelsk litteratur
- ge konstruktiv kritik på andras uppsatser samt värdera och ta hänsyn till konstruktiv kritik
från t.ex. handledare och opponent. 

Kursens innehåll I kursen ges studenten möjligheten att fördjupa sig i både lingvistiska och litterära teorier och
analysmetoder. Dessutom får studenten möjligheten att utveckla egna forskningsintressen
genom att utreda egen frågeställning i enlighet med internationella akademiska standarder
inom antingen engelska lingvistiska traditioner eller litteraturanalytiska traditioner.
 
I momentet ”Sociolingvistik och andraspråksinlärning” ges en introduktion till
sociolingvistikens centrala begrepp och sociolingvistisk forskning. Dessutom får studenten
utveckla förståelse inom sociolingvistiska genusperspektiv och andraspråksinlärning med
fokus på engelskämnets didaktik samt sociokulturella perspektiv.
 
I ”Litteratur och litteraturteori” diskuteras och analyseras valda engelskspråkiga litterära verk
från olika stilar och inriktningar. Det kultur- och litteraturhistoriska perspektivet beaktas.
Litteraturkritiska begrepp, litterära teorier och metoder tillämpas.
 
I momentet "Självständigt arbete" väljer studerande ämne i samråd med lärare/handledare.
Möjliga ämnesval inom det språkvetenskapliga området inkluderar allmänna lingvistiska
ämnen, engelsk språkhistoria och språkdidaktik. Ett självständigt arbete inom det litterära
området kan analysera frågor inom litteraturkritik, litteraturhistoria och litteraturpedagogik.

Undervisning Föreläsningar, seminarier samt individuell handledning.

Förkunskaper Engelska 1-60 hp eller Engelska för ämneslärare 1-60 hp. 

Examinationsform Skriftliga inlämningsuppgifter samt examinerande seminarier för moment 0010.
 
Skriftliga inlämningsuppgifter samt examinerande seminarier för moment 0020.
 
Självständigt arbete samt opponent- och respondentskap för moment 0030.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Sociolingvistik och andraspråksinlärning 7,5 hp Betyg: AF

0020   Litteratur och litteraturteori 7,5 hp Betyg: AF

0030   Självständigt arbete 15 hp Betyg: AF


