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motsvarande examen, med valfri inriktning. Sv B/3.

Mål
• redogöra för rättslingvistikens grunder och tillämpningsområden
• kritiskt värdera och problematisera olika rättslingvistiska metoders möjligheter och
begränsningar
• självständigt tillämpa begrepp från språkvetenskaplig stilistik och textanalys i analyser
av texter med okänd avsändare

Innehåll
Kursen ger en introduktion i rättslingvistikens grunder, metoder och tillämpningsområden
med exempel hämtade från nationella och internationella rättsfall. De studerande tränas i
att analysera olika texttyper med fokus på att kartlägga karakteristiska språkliga
kännetecken i texter med okänd avsändare. Exempel på material som analyseras är
phishingmejl och chattkommunikation.

Undervisningsformer
Kursen ges som nätbaserad distanskurs utan schemalagda seminarier. Undervisningen
ges i form av inspelade föreläsningar och webbaserade övningar. Undervisningsspråket
är svenska.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
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Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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