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Förkunskaper
1-90 högskolepoäng i svenska språket inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete

Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande: 
• ha väsentligt fördjupad förmåga att tillgodogöra sig språkvetenskaplig text, 
• ha betydligt fördjupade insikter om språkvetenskapliga teorier och metoder, 
• ha mycket god kunskap inom ett valt specialområde, 
• ha väsentligt utvecklat sin förmåga till teoretiskt välgrundad analys, 
• ha skrivit en uppsats där analysen sker med hjälp av adekvata teorier och metoder och 
där analysen också är relaterad till aktuell språkvetenskaplig forskning. Progressionen 
från tidigare nivåer skall i denna uppsats vara påtaglig och det skall tydligt visas att 
studenten grundligt har satt sig in i det aktuella forskningsfältet.

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i ämneskurserna i svenska språket samt i någon av de 
valbara kurser som erbjuds inom masterprogrammet eller andra motsvarande kurser. 
Dessa kursers teoretiska och tematiska perspektiv bearbetas i en individuellt utformad 
uppsats, ett arbete som fortlöpande presenteras och diskuteras på de obligatoriska 
seminarierna.



Undervisningsformer
Undervisning ges huvudsakligen i form av obligatoriska seminarier och individuell 
handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examinationen sker i form av författande av uppsats, försvar av denna, samt opposition 
på annan uppsats. Opposition och försvar är en viktig del av examinationen, och detta 
vägs in i betygsättningen. 
 
Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem gånger. 
 
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den 
sjugradiga ECTS-skalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran 
om detta till läraren vid kursstart.

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