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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-10 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå inom något av huvudområdena Engelska, Svenska språket eller
Lingvistik samt Engelska 6 eller B. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för de viktigaste metodologiska och teoretiska frågorna i samtida korpuslingvistik,
2. jämföra, utvärdera och tillämpa både kvantitativa och kvalitativa analytiska tekniker involverade i
korpusforskning,
3. visa fördjupad kunskap om utvalda områden i engelsk grammatik och fraseologi, och
4. genomföra en språklig undersökning med korpusdata och metoder samt presentera dess resultat
muntligt och skriftligt.



Innehåll
Kursen introducerar korpuslingvistik som metodik för språkstudier, det vill säga användningen av stora
textsamlingar för språkliga undersökningar. Med fokus på vissa utvalda områden inom engelsk
grammatik och fraseologi erbjuder kursen praktiska aktiviteter som gör det möjligt för studenten att
utnyttja både kvantitativa och kvalitativa analytiska tekniker som används i korpusforskning. Genom att
analysera autentiska språkdata (både skriftliga och talade) kommer språkliga teorier att granskas på nytt
och skillnader i språkanvändning över tid och sammanhang vidareutforskas.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-4 examineras genom en omfattande individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig
presentation.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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


