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Analyzing the Language of Truth and Deception

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: LI105FU

Gäller från: VT 2023

Institution Institutionen för lingvistik

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:
- redogöra för centrala teorier om företeelserna sanning, lögn och vilseledande betraktade som
språkhandlingar
- visa på kunskap om interkulturella likheter och skillnader i ovannämnda språkhandlingar ur ett typologiskt
perspektiv
- tillämpa olika språkvetenskapliga metoder och verktyg för att kritiskt analysera ovannämnda
språkhandlingar
- kritiskt analysera och identifiera sanning, lögn och vilseledande i offentliga/politiska diskurser både
synkront och diakront

Innehåll

Uppfattningar om vad som är sant eller falskt förändras kontinuerligt. Kursen erbjuder en nyanserad inblick i
ett växande tvärvetenskapligt forskningsfält som undersöker hur språk används som handling i en (social)
kontext. Den behandlar begrepp, metoder och angreppssätt som utvecklats inom lingvistik, filosofi,
kognitionsvetenskap, retorik och diskursanalys för att belysa språk som handling. 

Kursen innehåller en unik sammansättning av forskningsperspektiv som inkluderar språklig mångfald,
semiotik och experimentella metoder för att redogöra för vad som räknas som lögn, sanning och vilseledande
inom olika kulturer och diskurser. Vad säger experimentell psykologi om mottagarens känslighet för falska
nyheter och struntprat? 

Kursen diskuterar kritiskt begreppen sanning, vilseledning och lögn utifrån hur de används i tal och skrift,
tillhandahåller analysverktyg och tillämpar dessa på argumentationsanalys av exempelvis propaganda och
offentlig debatt kring samtida politiska eller normativa frågor.

Kursen syftar till att förmedla språkteoretiska kunskaper och tillhandahålla verktyg för att analysera sanning,
lögn och vilseledande, och till att utveckla studentens förmåga att ifrågasätta fake news, propaganda och
vilseledande argumentation.

Obligatoriska moment

Obligatoriska moment är: i) deltagande i seminarier, ii) deltagande i laborationer, iii) inlämning av skriftliga
inlämningsuppgifter och iv) muntlig redovisning.
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Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande dispens
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatorisk uppgift. Studenten
kan då åläggas en kompensationsuppgift.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kortare inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

Arbetsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier, samt genom individuell
återkoppling på inlämningsuppgifter.

Kursen ges på campus eller distans enligt angivelse för respektive kurstillfälle. Undervisningen bedrivs på
engelska eller svenska enligt angivelse för respektive kurstillfälle.
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Syllabus
for research course

Analyzing the Language of Truth and Deception

Språklig analys av sanning, lögn och vilseledande

7.5 Higher Education

Credits

7.5 ECTS credits

Course code: LI105FU

Valid from: Spring 2023

Department Department of Linguistics

Prerequisites and special admittance requirements

Learning outcomes

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

- give an account of central theories concerning truth, lies, and deception as linguistic acts
- demonstrate knowledge of inter-cultural similarities and differences with regard to said linguistic acts from a
typological perspective
- apply linguistic methods and tools with an aim to critically evaluate and analyze said linguistic acts
- critically evaluate and identify truth, lies, and deception in public/political discourse from a synchronic and
diachronic perspective

Content

Conceptions concerning what is true or false are constantly changing. The course offers a nuanced view of a
growing cross-disciplinary research field, which investigates how language is used as action in a social
context. It details concepts, methods, and approaches that have been developed in linguistics, philosophy,
cognition studies, rhetoric, and discourse analysis to investigate language as action. 

The course contains a unique assembly of research perspectives, including linguistic diversity, semiotics, and
experimental methods, in order to account for what counts as lie, truth, and deception in different cultures and
discourses. What does experimental psychology say about hearers’ sensitivity to fake news and bullshit?

The course critically discusses the concepts of truth, lies, and deception on the basis of how they are used in
speech and writing. It offers analytical tools and applies these to argument analysis of e.g. propaganda and
public discourse on contemporary political and normative issues. 

The course aims to provide the students with an understanding of linguistic methods and approaches that are
relevant to the analysis of truth, lies, and deception, and to contribute to the development of their ability to
question fake news, propaganda and deceptive argumentation.

Mandatory exams

Mandatory elements are:
i) active participation in seminars, ii) active participation in lab exercises, iii) submission of essays, iv) oral
presentation.

In special cases, the course examiner and the teacher may permit exemption from mandatory elements and
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instead provide compensatory exercises/submissions.

Forms of examination

The examination on the course consists of written assignments and an oral presentation.

Form of instruction

Instruction is given in the form of lectures, lab exercises, and seminars, in which the doctorate students are
expected to participate actively. 

The course is given on campus or online, according to the stated schedule in course description. The language
of instruction is English, or Swedish as indicated for each course instance.
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