Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINR01, Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga
basmetoder, 7,5 högskolepoäng
Language and Linguistics: Methods in General Linguistics, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-02-21 att gälla från och med 201102-21, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet Språk-språkvetenskap. Kursen ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för ett antal vanliga metoder inom språkvetenskapen, och
identifiera för vilken typ av undersökningar de vanligtvis används,

Färdighet och förmåga
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• kunna formulera ett vetenskapligt problem, samt planera för och beskriva vilken
metod/vilka metoder som kan användas för att undersöka det,
• utifrån den egna ämnesinriktningen kunna bedöma vilken metod/vilka metoder
som är mest lämpliga för att undersöka ett typiskt forskningsproblem,
• kunna motivera varför en viss metod är mer eller mindre tillämplig för en viss
frågeställning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska val av forskningsmetod(er) i egna och andras studier,
• kunna utvärdera de etiska aspekterna av att använda en viss metod, ett visst
material eller en viss grupp av deltagare i en studie.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av flera vetenskapliga metoder som används inom det
språkvetenskapliga forskningsfältet, och ger möjlighet till fördjupning i minst en
metod. Kursen lägger stor vikt vid att träna den studerandes förmåga att bedöma
vilken metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen tar t.ex. upp
etik, källkritik, formulering av vetenskapliga problem, hypotesgenerering, urvalsfrågor,
deduktiva och induktiva metoder, kvalitativa och kvantitativa metoder, klassificering,
transkriptioner och kodning. Vidare behandlar kursen ett antal metoder såsom
experimentella metoder, intervjumetoder, språkelicitering, fältmetoder, deltagande
observation, enkätmetoder, statistiska metoder, diskursanalys, filologiska metoder och
korpusmetoder. Kursen består av föreläsningar, samt praktiska övningar och
laborationer.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, samt övningar och laborationer.
Deltagande i övningar och laborationer är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen sker fortlöpande under kursen, och utgörs av tre till fyra muntliga såväl
som skriftliga moment inklusive en individuell uppsats.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Minst 30 hp på avancerad nivå i något språkligt eller språkvetenskapligt ämne, varav
7,5 hp utgörs av kursen LINM12, Vetenskapsteori för språkvetare.
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Prov/moment för kursen LINR01, Språk- och språkvetenskap:
Språkvetenskapliga basmetoder
Gäller från H11
1101 Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

