
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kursplan för forskarutbildningen i allmän språkvetenskap 

 
 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HUAS002 
2. Kursens namn Allmän språkvetenskap: Ämneskurs i allmän 

språkvetenskap 
General Linguistics: Core Course in General Linguistics 

3. Högskolepoäng 52,5 hp 
4. Beslutsuppgifter Fastställd 2014-02-17 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

5. Ändringsuppgifter  
 
 

2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen är obligatorisk inom forskarutbildningen i allmän 
språkvetenskap. 

2. Undervisningsspråk Engelska 
 

3. Lärandemål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och 

förståelse 
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för teoretiska 

kunskaper i fonologi, morfologi, syntax, semantik 
och pragmatik,  

• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för minst ett 
av följande områden: psykolingvistik, 
språktypologi, kognitiv lingvistik, neurolingvistik, 
sociolingvistik, språkinlärning, språkteknologi, 
antropologisk lingvistik, historisk lingvistik eller 
annat tvärvetenskapligt lingvistiskt 
forskningsområde, 

 
2. Färdighet och 

förmåga 
• på en avancerad nivå kunna tillämpa relevant teori 

och metod för att utföra analyser i fonologi, 
morfologi, syntax, semantik och pragmatik, 

• självständigt och kritiskt kunna identifiera och 
tillämpa språkvetenskapliga och andra för 
avhandlingsarbetet relevanta metoder, 

 
3. Värderingsförmåga 

och förhållningssätt 
självständigt och kritiskt kunna värdera och ta 
ställning till tidigare och pågående forskning inom 
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i första hand det egna specialområdet men också 
inom forskningsämnet allmän språkvetenskap i 
stort.  

4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning 

av kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen består av delkurser som beslutas i samråd med 
handledare. Delkurserna faller inom fyra områden, som 
syftar till: 1) fördjupad förståelse av och förmåga att 
tillämpa och utveckla teorier om språkets strukturella och 
funktionella egenskaper, 2) ökad förståelse för den 
mänskliga förmågan att överföra betydelse genom tal, 
skrift och tecken, ofta i samverkan med andra 
kommunikationssätt (t.ex. bilder, gester), 3) ökad förmåga 
att tillämpa relevanta metoder för datainsamling och 
lingvistisk analys, t.ex. undersökning av språkliga 
intuitioner och språkbruk, exempelvis genom experiment 
med reaktionstidsmätning, ögonrörelsemätning, 
hjärnavbildning samt genom traditionell 
fältarbetsmetodik, samt 4) valbar(a) delkurs(er) med 
relevans för avhandlingsämnet.   

 
 

5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former 

för undervisningen, 
inkl. uppgift om 
obligatoriska delar 

I kursen ingår förutom självstudier föreläsningar, 
seminarier och laborationer med språkliga data. 

2. Examinationsformer I kursen förekommer skriftlig examination i form av 
kursuppsatser och muntliga presentationer. 

 
 

6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd. 
2.  Grund för betyg på 

hel kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd 
på samtliga delkurser. 

3.  Ev. olika 
betygsskalor för 
olika delar av kursen 

 

 
 
 

7. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 

 
 

 


