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Engelska

Kursplan

Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap

Kurskod: ENAS04

Kursens
benämning:

Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap
Research Internship: English Linguistics

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-08-26 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå och minst 7,5 hp på avancerad 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
- redogöra för och beskriva språkvetenskaplig forskning och den språkvetenskapliga
forskningsprocessen,
- tillämpa språkvetenskapliga metoder, färdigheter och kunskaper på forskningsfrågor i engelsk
språkvetenskap,
- arbeta både självständigt och tillsammans med aktiva forskare på tydligt avgränsade, aktuella
språkvetenskapliga forskningsfrågor och



- planera och genomföra kvalificerade språkvetenskapliga forskningsuppgifter inom givna tidsramar.

Innehåll
I denna kurs får studenten praktisk erfarenhet av forskning inom ett avgränsat fält i engelsk
språkvetenskap. Studenten kommer att utgöra en del av ett pågående forskningsprojekt under ledning av
forskare vid institutionen, där studentens arbete utgör ett reellt bidrag till projektet. Studenten erhåller
under kursens gång en fördjupad kunskap och förståelse kring forskningsprocessen som helhet samt
relevanta färdigheter och erfarenheter av engelsk språkvetenskaplig forskning. Studenten kommer att ha
ett nära samarbete med institutionens egna forskare samt eventuellt med deras nationella och
internationella samarbetspartners. De forskningsrelaterade uppgifter som behandlas under kursen kan till
exempel vara projektplanering, litteraturöversikt, kommunikation med informanter, samt insamling,
bearbetning och analys av forskningsdata. Uppgifternas innehåll och karaktär varierar beroende på vad
som överenskommits mellan student och projektledare. Studenters deltagande i kursen villkoras därför
av en sådan överenskommelse vid kursstart. Studentens bidrag till forskningsprojekten kommer att
synliggöras vid publicering eller annan spridning av forskningsresultaten. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom forskningsuppgifter, en individuell skriftlig journal och en individuell
skriftlig reflektion.

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 Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Enligt RB 54/19 Dnr C2019/518.

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.

Forskningspraktiken kan avbrytas av examinator om studenten genom sitt handlande uppträder grovt
oskickligt.


