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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-09-06 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå inom något av huvudområdena Engelska,
Språkvetenskap, Psykologi, Sociologi, Socialt arbete, Svenska, Svenska som andraspråk,
Genusvetenskap, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik eller
Pedagogiskt arbete, samt Engelska 6 eller B. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för och urskilja kritiska teoretiska och metodologiska ansatser till språk- och
diskursdata,
2. reflektera över och kritiskt värdera olika sätt att förstå förhållandet mellan språk och
samhälle samt mellan språk och ideologi, samt
3. tillämpa utvalda ansatser till språk och diskurs genom formulering av kritiska
frågeställningar och analys av empiriska material.



Innehåll
Kursen behandlar olika kritiska ansatser till språk och diskurs, såsom språk och makt, kritisk
diskursanalys, kritisk lingvistik, retorik samt diskursiv socialpsykologi. Dessa ansatser
behandlas i relation till en uppsättning relevanta tillämpningsområden för studiet av
förhållandet mellan språk och ideologi, såsom politik, utbildning, rasism och
främlingsfientlighet, aktivism och social rättvisa, med mera. Kursen har ett i huvudsak
metodologiskt fokus på tillämpad analys av språkliga eller diskursiva empiriska material,
företrädesvis från engelskspråkiga kontexter, men omfattar även vissa teoretiska studier av
perspektiv från exempelvis kritisk teori och diskursteori. Ansatserna som behandlas är
företrädesvis grundade i språkvetenskaplig metodologi, men tillämpningen kan anpassas
efter studentens huvudsakliga intresseområde eller ämnesbakgrund.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och
individuella muntliga presentationer.

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 med någon av betygsgraderna 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.


