
Dnr: ENAES2/20192

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Kursplan

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Kurskod: ENAES2

Kursens benämning: Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)
Degree Project in English Linguistics (Master)

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
(A2E)

Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-06 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Engelska 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå samt minst 30 hp i engelska på A1N-nivå i engelska med
språkvetenskaplig inriktning.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. självständigt och kreativt identifiera och formulera språkvetenskapliga forskningsfrågor,
2. identifiera, kritiskt värdera och använda språkvetenskapligt forskningsmaterial, 
3. avgöra vilka metoder som bäst besvarar språkvetenskapliga forskningsfrågor,
4. utförligt redogöra för och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga slutsatser både muntligt och
skriftligt,
5. med hög grad av självständighet planera, utforma och genomföra språkvetenskapliga, empiriska



undersökningar,
6. bidra till kunskapsutvecklingen inom det språkvetenskapliga forskningsfältet,
7. uttrycka sig stilsäkert, välstrukturerat och analytiskt övertygande på engelska samt följa gällande
riktlinjer för källhänvisningar och
8. planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

Innehåll
Under kursen genomför studenten en vetenskaplig undersökning samt skriver ett självständigt arbete
inom engelsk lingvistik. 

Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning
i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid ett
obligatoriskt seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.


