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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 engagera i interdisciplinär dialog och peer-granskning kring analys av konkret
språkmaterial;
- på ett kreativt sätt tillämpa de teoretiska ramverk som diskuteras i kursen för att på ett ändamålsenligt sätt
kunna formulera specifika forskningsfrågor rörande språk och globalisering inom respektive disciplin;
- genomföra ett självständigt forskningsprojekt inom ett ämne relaterat till det övergripande temat
flerspråkighet och dess dynamik i relation till antingen kursen 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. I kursen behandlas uppkomsten
av nya globala, ofta flyktiga gemenskaper, associerade språkliga praktiker och de förmågor som möjliggör
deras existens. Kursen undersöker hur dessa gemenskaper bildas av och genom olika språk. I kontrast,
behandlas också både traditionella och nya (exempelvis akademiska) diasporor.

Inom kursen utforskar studenterna olika frågor rörande dessa ämnen genom empirisk analys av data relaterat
till vitt skilda språkliga fenomen, såsom skrivande över språkgränser, språk och lyxturism,
forskargemenskaper, och proteströrelser. Deltagarna arbetar med och tillämpar olika teoretiska ramverk
(såsom poststrukturalistiska, postkoloniala och posthumanistiska förhållningssätt, diskursanalys, Bourdieus
fältteori, nexusanalys, lingvistisk etnografi och lingvistiska landskap) i tvärvetenskapliga kontexter. Inom
kursen utforskar studenterna olika frågor rörande dessa ämnen genom empirisk analys av data relaterat till vitt
skilda språkliga fenomen för att förbereda ett forskningsförslag eller en empirisk dataanalys som presenteras
vid den slutliga konferensen.

Obligatoriska moment

Kursen har följande obligatoriska moment: slutförande av samtliga muntliga och skriftliga uppgifter inför
varje undervisningstillfälle; en muntlig forskningspresentation vid en doktorandkonferens; deltagande vid
seminarierna.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kortare skrivuppgifter till seminarierna och en presentation av en empirisk
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dataanalys vid en doktorandkonferens i slutet av terminen.

Arbetsform

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

Kursen ges på engelska.
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Syllabus
for research course

The Dynamics of Multilingualism: Affinities and Affordances

Flerspråkighetens dynamik: Affinities and Affordances

7.5 Higher Education

Credits

7.5 ECTS credits

Course code: EN1AFDC

Valid from: Spring 2023

Department Department of English

Prerequisites and special admittance requirements

Learning outcomes

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

- engage in an interdisciplinary dialogue and peer review around the analysis of authentic language material
- creatively apply the theoretical frameworks discussed in the course in order to formulate specific research
questions relating to language and globalisation in their respective disciplines
- carry out a small-scale independent research project within a subject area related to the theme of the
dynamics of multilingualism and 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. More specifically, the course addresses the
emergence of new global – often temporary – linguistic communities, associated communicative practices and
the affordances that enable their existence. The course examines how these communities are formed by and
through different languages. In contrast, it also considers the more traditional and new (e.g. academic)
diasporas. 

Within the course, students explore different research issues through empirical analysis of data related to
various language phenomena such as writing across languages, language and luxury tourism, research
communities, and protest movements. They work with and apply different theoretical frameworks, including
poststructuralist, postcolonial, and posthumanist approaches, discourse analysis, Bourdieu’s field theory,
nexus analysis, linguistic ethnography or linguistic landscapes in multidisciplinary contexts. Within the
course, students explore research questions related to the course content and to their own interests through
empirical analysis of data related to various language phenomena in order to develop a research proposal or a
piece of empirical data analysis, which is presented at the final mini-conference.

Mandatory exams

Mandatory elements are: completion of all oral and written tasks ahead of each seminar; a research
presentation at a doctoral student conference at the end of term; seminar participation.

Forms of examination

The course is examined through shorter written assignments for each seminar and presentation of empirical
data analysis at the doctoral student conference at the end of term.

This is a translation of the Swedish original   Page 1/2



Form of instruction

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

The course is offered in English.
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