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Delkursen består huvudsakligen av att studenten genomför ett eget projekt som
bygger på språkvetenskapliga metoder. Projektet presenteras skriftligt i form av
en vetenskaplig uppsats som diskuteras och värderas muntligt vid ett
oppositionsseminarium. Vi inleder delkursen med en kortare teori- och
metodgenomgång samt en etikdiskussion. Under delkursens gång genomförs
också löpande seminarieverksamhet där vi diskuterar och värderar tidigare
uppsatser liksom vetenskapliga artiklar ur olika perspektiv.
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Inlämning uppsatssynopsis
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Introduktion.
Diskussion av uppsats-idéer
och problemformuleringar.
Etiska riktlinjer.
Seminarium om litteratursökning.

rickard.melkersson@hh.se

Inlämning av första uppsatsversion

F414

Handledning.

rickard.melkersson@hh.se

Sista handledarkollen före deadline.
Respons via mejl.
DEADLINE
Inlämning av färdig uppsats
Seminarium med uppsatsventilering.

rickard.melkersson@hh.se
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Lärandemål för kursen
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för språkvetenskapliga teorier och metoder

inom ett valt ämnesområde
Färdighet och förmåga
• genomföra ett eget projekt som bygger på språkvetenskapliga metoder
• skriva en enklare sammanhängande vetenskaplig och
språkligt korrekt text
• tillämpa språkvetenskaplig terminologi
• leda en oppositionsdiskussion inom studentgruppen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera forskningsfrågor i uppsatser ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv
• förhålla sig till adekvat forskningsetik
• värdera och bedöma andras projektarbete i en seminariesituation.
Litteratur
Lagerholm, Per. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund, Studentlitteratur, 2005.
Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (kan hämtas på www.vr.se)
Dessutom läses ett antal tidigare uppsatser (tillhandahålls av läraren).
Ytterligare litteratur tillkommer enligt handledarens anvisningar.
Examination
Kursen examineras dels skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats, dels muntligt
genom aktivt deltagande i seminarier. Seminarierna består bl.a. i gemensam
analys och diskussion av problemformuleringar i ett antal vetenskapliga artiklar
samt tidigare kandidatuppsatser som behandlar olika vetenskapsinriktningar inom
ämnet, samt i gemensam diskussion och vidareutveckling av era egna
frågeställningar för uppsatsarbetet. Vid ett avslutande oppositionsseminarium
värderar ni och bedömer varandras uppsatser och försvarar era egna arbeten.
Såväl uppsatstexten som oppositionen förväntas följa relativt fasta ramar. För
uppsatsens del gäller det först och främst disposition och språklig utformning,
men även layout och formalia, som t.ex. hanteringen av citat och litteraturlista.
Oppositionen har vissa givna inslag och en viss mängd tid avsatt för vart och ett av
dessa. En mall och skriftliga instruktioner för detta kommer att tillhandahållas av
läraren i början av kursen.

