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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

kritiskt diskutera språkvetenskaplig teori och språkvetenskapliga metoder, särskilt
inom korpuslingvistiken och i relation till studiet av förändring och variation,

l

uppvisa mycket god förmåga att tillämpa korpuslingvistisk teori och metod vid
studiet av språkvetenskapliga problem,

l

uppvisa mycket god förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga artiklar inom engelsk
språkvetenskap,

l

uppvisa mycket god förmåga att i tal och skrift framföra argument baserade på
analys av språkliga data med hjälp av adekvata teorier och metoder samt
förmåga att relatera dessa argument till aktuell språkvetenskaplig forskning,

l

uppvisa mycket god förmåga att uttrycka sig på grammatiskt och stilistiskt korrekt
talad och skriven akademisk engelska.

För betyget Väl Godkänd ska den studerande dessutom med hög grad av självständighet
kunna tillämpa språkvetenskaplig teori och metod i korpusstudier.

Innehåll
Vid undervisning som på schemat markerats som seminarium är det obligatorisk
närvaro.

För betyget Väl Godkänd ska den studerande dessutom med hög grad av självständighet
kunna tillämpa språkvetenskaplig teori och metod i korpusstudier.

Innehåll
Vid undervisning som på schemat markerats som seminarium är det obligatorisk
närvaro.
Kursen inleds med en genomgång av den senaste utvecklingen inom korpuslingvistisk
teori och metod. De studerande får i samband med detta möjlighet att tillämpa
metoderna på olika språkvetenskapliga undersökningsområden.
Under kursens gång får studenterna studera och pröva olika analysmodeller genom att
läsa vetenskapliga artiklar och själva genomföra mindre undersökningar.

Undervisningsformer
Undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och
handledning enskilt såväl som i grupp.
Undervisningen omfattar IKTbaserade undervisningsformer. För specifika tekniska
krav vid respektive kurstillfälle, se kurssida.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. För betyget Väl
Godkänd ska den studerande dessutom med hög grad av självständighet kunna tillämpa
språkvetenskaplig teori och metod i korpusstudier.
Examination sker genom skriftliga uppgifter och muntliga redovisningar.
Uppgifter som lämnas in för sent rättas normalt inte.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
maximalt fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.
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