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Lingvistik
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-08-29 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för lingvistik 2018-08-29.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp i successiv fördjupning i lingvistik inklusive kurserna Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp,
Syntaktisk teori, 7,5 hp, och Semantik, 7,5 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Examensarbete för kandidatexamen

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ger studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett
examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt
presentera sitt arbete under olika faser.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom lingvistik
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
samt planera och genomföra examensarbetet inom den givna tidsramen och under beaktande av gällande
forskningsetiska normer
- skriftligt rapportera arbetet i traditionellt akademiskt uppsatsformat med uppfyllda krav på täckning och
avgränsning, teoretisk medvetenhet, metod, dataredovisning och diskussion
- muntligt redogöra för och diskutera arbetets syfte och resultat
- granska och diskutera en akademisk uppsats med avseende på form och innehåll (opponering).
Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier och handledning. En handledare utses av kursansvarig lärare i samråd
med studierektor. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt
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examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) ventilering av det egna
examensarbetet; iv) opponering på en annan students examensarbete; v) deltagande i
seminariediskussionerna. För att bli examinerad på examinationsuppgift ii-iv) krävs godkänd
examinationsuppgift i).
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig skala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg krävs att samtliga examinationsuppgifter inom kursen godkänts samt fullgjord
närvaro om 80% på seminarierna. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig
lärare medge studenten befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då
åläggas en kompensationsuppgift.
e. För examinationsuppgift i) ges minst ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle under aktuell termin, för
examinationsuppgift ii-v) ges minst ett examinationstillfälle under aktuell termin. Studerande som inte nått
godkänt betyg under aktuell termin ges ny möjlighet att examineras nästa gång kursen ges.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betyget C-E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
g. Studenten har rätt till handledning omfattande minst sju kontakttimmar.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas
- kvalitet på redogörelsen för examensarbetets ämne och den teoretiska bakgrunden
- graden av anknytning mellan teoretisk bakgrund och det praktiskt utförda arbetet
- kvalitet på utförandet av forskningsprojektet. Hänsyn tas även till tidsplaneringsaspekten
- kvalitet på framställningen av examensarbetet
- kvalitet på diskussion av det genomförda arbetet
- grad av självständighet i genomförandet av examensarbetet
- kvalitet på framställning och granskning av annan students examensarbete
- förmåga att förbereda, utföra samt diskutera givna uppgifter under seminarierna.
Bedömningsgrunderna preciseras i betygskriterierna.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, kan
göras hos institutionsstyrelsen. För byte av examinator se punkt e.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete, går miste om
möjligheten att få det färdiga arbetet bedömt för annan betygsgrad än högst C. Handledning garanteras endast
under den termin studenten är förstagångsregistrerad på kursen. Vid omregistrering är det upp till
kursansvarig lärare att i samråd med studierektor och i mån av resurser besluta om eventuell fortsatt
handledning.
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Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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