Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB29, Språk och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5
högskolepoäng
Language and Linguistics: Discourse Analysis, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-05-26 att gälla från och med 201505-26, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör en valbar kurs inom Svenska: Språklig inriktning – kandidatkurs
(SVEK11). Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Kursen ges i huvudsak på engelska men litteratur på svenska kan förekomma. Kursen
kan efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges helt på svenska.
En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studenter behärskar
svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Svenska

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika definitioner av diskurs
• kunna redogöra för diskursanalysens centrala begrepp
• kunna översiktligt redogöra för några centrala diskursanalytiska teorier och
metoder
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Färdighet och förmåga
•
•
•
•

kunna analysera och beskriva texter med diskursanalytiska verktyg
kunna genomföra självständiga diskursanalyser
kunna delta i kritiska diskussioner om andra studenters diskursanalyser
kunna kritiskt värdera diskursanalytiska metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera diskursanalyser utifrån perspektiv på genus, klass och
etnicitet

Kursens innehåll
I kursen ges en introduktion till teorier om diskurs och metoder för diskursanalys som
används vid analyser av samhällets diskurser, t.ex. inom politik, arbetsliv eller
utbildning. Fokus i kursen kommer att ligga på språkliga aspekter av
diskursanalys. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. I de
teoretiska momenten ingår presentationer av olika metoder för diskursanalys och
diskussioner av deras tillämpningsområden. I de praktiska momenten tränar sig
studenterna i att göra självständiga diskursanalyser.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Ett till tre seminarier är
obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras genom deltagande i ett till tre obligatoriska seminarier, en
individuell analysuppgift och en hemtentamen.
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 60 högskolepoäng i språk eller lingvistik (grund- och
fortsättningskurs) eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska 6 eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
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1. Kursen har överlappande innehåll som SVEM39 och SVEM26. Poängtalen för
kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs kan endast
tillgodoräknas en gång i examen.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SVEB29, Språk och språkvetenskap:
Diskursanalys
Gäller från V15
1501 Diskursanalys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

