Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPVM05, Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för
språkvetare, 7,5 högskolepoäng
Language and Linguistics: Philosophy of Science for Linguists, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-04-18 att gälla från och med 201704-18, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i Språk och språkvetenskap (HASPV).
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för vetenskapsteoretiska frågeställningar inom
språkvetenskaperna,
• kunna insiktsfullt resonera om språkvetenskapernas teoretiska och metodologiska
status och jämföra med andra vetenskaper,
• på ett initierat sätt kunna diskutera kvalitetskriterier för empiriska och teoretiska
delar av forskning,
• kunna redogöra för vad som leder till att en forskargrupp föredrar en teori eller
metod framför en annan,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa vetenskapsteoretiska begrepp och modeller på sin egen och
andras vetenskapsgrenar eller forskning,
• kunna redogöra för hur den egna vetenskapsgrenen eller forskningen förhåller sig
teoretiskt och metodologiskt till andras vetenskapsgrenar eller forskning, samt
värdera dess styrkor och svagheter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera för varför en given vetenskaplig studie är bättre eller sämre
utifrån olika kvalitetskriterier för forskning.

Kursens innehåll
I kursen ges en orientering om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och
modeller gällande såväl empiriska som teoretiska delar av forskning. Kursen består av
föreläsningar och av övningar i att analysera och värdera egen eller andras forskning
med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp och modeller.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 3–5 obligatoriska uppgifter.

Kursens examination
Examination sker i form av muntlig och skriftlig redovisning av de obligatoriska
uppgifterna fortlöpande under kursen samt en avslutande skriftlig uppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till masterprogrammet i
Språk och språkvetenskap (HASPV), alternativt kandidatexamen i ett språkämne eller
lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), samt Engelska B/Engelska 6 eller
motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter LINM12 Lingvistik: Vetenskapsteori för språkvetare.
3. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. Avslutad kurs ger behörighet till termin 2 för den som är antagen till
masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.
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Prov/moment för kursen SPVM05, Språk och språkvetenskap:
Vetenskapsteori för språkvetare
Gäller från H17
1701 Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

