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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l
l

l

l

l

uppvisa förtrogenhet med korpusstudier som metod i engelsk språkvetenskap,
översättning och undervisning,
redogöra för den teoretiska basen i engelsk korpuslingvistik,
uppvisa kunskaper om olika korpusdatabaser och korpusprogram och de praktiska
grunderna för insamling av korpusdata,
tillämpa olika korpusbaserade metoder i självständiga projekt och därvid uppvisa
ett självständigt och kritiskt förhållningssätt,
förstå principerna för representativitet och inferentiell statistik samt uppvisa
förmåga att utföra statistiska analyser av språkdata,
uppvisa förmåga att utföra grundläggande datavisualisering.

Innehåll
I kursen utvecklar de studerande fördjupade kunskaper om olika
korpuslingvistikmetoder, korpusprogramvaror och teoretisk kunskap om engelska
språkets struktur och de faktorer som predicerar lingvistiska fenomen. Kursen erbjuder
en översikt över hur information från språkkorpusar kan tillämpas i språkstudier,
översättningsarbete och undervisning. De studerande kommer att lära sig de statistiska
principerna för korpusbaserade och korpusdrivna analysmetoder samt utveckla
förmågan att analysera kvantitativa forskningsresultat genom att använda grundläggande
inferentiella metoder.
Under kursens gång får de studerande lära sig att tillämpa olika korpusbaserade metoder
genom att själva genomföra mindre undersökningar med utgångspunkt från
vetenskapliga artiklar.
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Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som distanskurs
är den uppdelad i tematiska moduler som innehåller läsning, övningar och interaktiva
videomöten.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
För att bli godkänd på kursen måste de förväntade kursmålen vara uppnådda. Betyget A
är det högsta betyget på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger ett godkänt
betyg. Betygskriterier för betygen AF meddelas skriftligen vid kursstart.
Den studerande examineras genom muntliga presentationer och en skriftlig
inlämningsuppgift.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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