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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid humanistisk eller annan fakultet vid
Stockholms universitet, eller motsvarande vid annat lärosäte.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- uppvisa förmåga att arbeta vetenskapligt i interdisciplinär dialog och peer-granskning kring analys av
konkret språkmaterial
- kritiskt granska rådande teoretiska ramverk inom respektive disciplin relaterat till det övergripande temat
flerspråkighet 
- tillämpa och granska de teoretiska ramverk som diskuteras i kursen för att på ett ändamålsenligt sätt kunna
förhålla sig till specifika forskningsfrågor rörande språk och globalisering inom respektive disciplin
- föreslå ett självständigt forskningsprojekt inom ett ämne relaterat till kursens innehållet på ett teoretiskt och
metodologiskt insiktsfullt sätt

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att belysa behovet av ett multidisciplinärt förhållningssätt i förhållande
till den globala utmaningen som utgörs av ökad mobilitet och flerspråkighet. Kursen behandlar språk i rörelse
och människors förmåga (eller brist därpå) att genom språket konstruera nya identiteter och gemenskaper
under samtida globala förutsättningar. Deltagarna kommer att arbeta med och tillämpa olika teoretiska
ramverk (såsom poststrukturalistiska, postkoloniala och posthumanistiska förhållningssätt, diskursanalys,
Bourdieus fältteori, lingvistisk etnografi och lingvistiska landskap) relaterade till flerspråkiga kontexter.

’Flerspråkighetens dynamik: Encounters and Entanglements’ utgör den inledande kursen (av två) och
behandlar olika teoretiska och metodologiska ramverk för att undersöka komplikationer rörande identitet,
kroppslighet, språk, plats, etnicitet och andra olikheter i relation till de nya globala kontaktytorna. Kursen
behandlar vidare hur man kan diskutera detta i termer av s.k. turbulenta ontologier, dvs. hur olika fenomen
konstitueras och förändras ibland tillsammans men också ibland helt separat. Exempel på frågeställningar rör
uppkomsten av globala lingua franca, lingvistiska landskap och flerspråkig undervisning, samt frågor som rör
förflyttning och separation till följd av ökad mobilitet.

Obligatoriska moment

Kursen har följande obligatoriska moment: slutförande av alla uppgifter, inkluderande korta skriftliga
reflektioner om obligatorisk litteratur inför varje undervisningstillfälle; en muntlig presentation av ett
forskningsförslag vid en minikonferens; deltagande vid seminarierna.

Examinationsformer
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Kursen examineras genom kortare skrivuppgifter till seminarierna och en presentation av ett forskningsförslag
vid en minikonferens i slutet av terminen.

Arbetsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och en minikonferens.

Kursen ges på engelska.
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Syllabus
for research course

The Dynamics of Multilingualism: Encounters and Entanglements

Flerspråkighetens dynamik: Encounters and Entanglements

7.5 Higher Education

Credits

7.5 ECTS credits

Course code: EN1ETGL

Valid from: Autumn 2022

Department Department of English

Prerequisites and special admittance requirements

Learning outcomes

In order to pass the course, students are expected to be able to:

- work scientifically in an interdisciplinary dialogue and peer review around the analysis of authentic
language material
- critically examine existing theoretical frameworks within their respective disciplines in relation to the
overarching theme of dynamics of multilingualism
- apply and critique the theoretical frameworks discussed in the course in order to relate meaningfully to
specific research questions relating to language and globalisation in their respective disciplines
- propose an independent research project within a subject area related to the course content in a theoretically
and methodologically insightful manner

Content

The overarching aim of the course is to address the need for a multidisciplinary approach in relation to the
global challenges of increased mobility and multilingualism. The course deals with language in motion and
people’s ability (or lack thereof) to construct new identities and communities through language under current
global conditions. Students will work with and apply different theoretical frameworks, including
poststructuralist, postcolonial, and posthumanist approaches, discourse analysis, Bourdieu’s field theory,
linguistic ethnography and linguistic landscapes in multilingual contexts. 

‘Dynamics of Multilingualism: Encounters and Entanglements’ introduces participants to different theoretical
and methodological frameworks in order to investigate the complexities regarding identity, corporeality,
language, place, ethnicity and other differences in relation to the new global zones of contact. The course
addresses how these issues can be discussed in terms of ‘turbulent ontologies’, that is, how different
phenomena are constituted and evolving sometimes together but also discretely. Research questions include
the emergence of global linguae francae, linguistic landscapes, multilingual education, as well as issues
relating to the displacement and separation resulting from increased mobility.

Mandatory exams

Mandatory elements are: completion of all tasks, including short written reflections on assigned readings
ahead of each seminar; presentation of a research proposal at a mini conference at the end of term; seminar
participation.

Forms of examination
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The course is examined through shorter written assignments and presentation of a research proposal at a mini-
conference at the end of the course.

Form of instruction

Instruction is given in the form of lectures, seminars, tutorials and a mini-conference. 

The course is offered in English.
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