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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-02-15 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp Engelska varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan
göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva och analysera viktiga språkliga drag och praktiker i kommunikation i sociala
medier,
2. identifiera och reflektera över sociala och teknologiska aspekter av språklig interaktion i
sociala medier,
3. konstruera urval av språkliga data från olika sociala medier,
4. formulera relevanta forskningsfrågor och tillämpa lämpliga metoder för att studera
utvalda aspekter av språkbruk i sociala medier och
5. reflektera kritiskt över etiska problemområden och spörsmål rörande forskning på data



från sociala medier.

Innehåll
I kursen ges en översikt av forskning om språkbruk och språkrelaterade praktiker i sociala
medier, med särskild fokus på kvalitativa och diskursanalytiska ansatser inom tillämpad
språkvetenskap. Kursen behandlar centrala teman i forskning om språkliga praktiker i sociala
medier. Kursen berör även praktiska frågor om hur forskning om språkbruk i sociala medier
kan bedrivas. I kursen förstås "sociala medier" som ett paraplybegrepp för många former av
användardriven, digital och online-baserad teknologiskt medierad kommunikation, från epost
och instant messaging till sociala nätverkstjänster, innehållsdelning- och streaming-tjänster
samt digitala spel. Den tillämpade språkvetenskapliga ansatsen innebär att kursen i
synnerhet fokuserar på rollen som språkbruk i sociala medier spelar i människors sociala liv,
exempelvis gällande identitetsformering, lärande, aktivism med mera. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom individuell skriftlig uppgift.
Lärandemål 1-2 examineras även genom muntlig presentation.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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.


