Teori och metod (15 hp), forskarutbildningen
Kursbeskrivning
Kursen har det dubbla syftet att ge de studerande insikter i språkteori och språkvetenskaplig
metod och att göra dem orienterade i ämnets olika delområden. Inom varje delområde läses
därför dels en översiktlig framställning, dels en doktorsavhandling (med tonvikt på teori och
metod) och/eller en uppsats (med tonvikt på teori och metod). Dessutom ingår orientering om
de vanligaste tidskrifterna samt viss allmän teori. (Kursansvarig: Cecilia Falk)
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