Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGM17, Engelska: Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och
analys, 7,5 högskolepoäng
English: Corpus Linguistics - Tools, Methods and Analysis, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-12 att gälla från och med 202003-12, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i engelska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för korpuslingvistikens grundläggande antaganden,
• kunna redogöra för centrala frågor och mer avancerade koncept inom
korpuslingvistiken,
• kunna formulera relevanta forskningsfrågor baserade på kurslitteraturen,
• kunna redogöra för och bedöma etiska frågor som rör kompilering, användning
och spridning av en korpus,

Färdighet och förmåga
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• kunna använda och utföra sökningar i korpusar som är relevanta i förhållande till
en given forskningsuppgift,
• kunna använda korpuslingvistiska metoder och verktyg för att utföra
språkvetenskapliga analyser av skriven och talad data,
• kunna specificera de krav för kompileringen och annoteringen av en korpus som
behövs för att genomföra en individuell forskningsuppgift,
• kunna kritiskt bedöma forskningsartiklar med avseende på hypotes, metod,
deskriptiv korrekthet, intern konsekvens och förklaringsvärde,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra metodologiska reflektioner över sin egen eller andras forskning,
• kunna ta metodologiska beslut som passar för en given forskningsuppgift,
• kunna bedöma olika teoretiska och metodologiska perspektiv i ljuset av hur pass
bra de kan hantera vissa givna korpuslingvistiska uppgifter.

Kursens innehåll
Kursen är en introduktion till det snabbt växande fältet Korpuslingvistik.
Korpuslingvistik är en metod för att samla in data för att studera naturligt språk i olika
sammanhang. Data samlas vanligtvis in med hjälp av olika typer av dataprogram. En
korpus är en maskinläsbar samling texter som har sammanställts för att det ska gå att
undersöka hur språk används i autentisk kommunikation, skriftlig eller muntlig.
Kursen behandlar teoretiska insikter kring relevanta forskningsfrågor samt kriterier
och metoder för att utvärdera, bygga och annotera korpusar och kombinerar dessa
med praktiska labbträffar där studenterna använder verktyg som har utvecklats för att
söka igenom och organisera data och metoder för att bygga och annotera en korpus.
Det främsta syftet är att göra studenterna bekanta med hur man kan använda
språkkorpusar för olika syften inom språkforskningen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar i grupp och
individuellt. Kursen innehåller 1-2 obligatoriska muntliga presentationer av projekt
genomförda i grupp.

Kursens examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng och kandidatexamen eller
motsvarande i ett språkämne eller i allmän språkvetenskap.

Övrigt
1. Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ENGM17, Engelska: Korpuslingvistik - Verktyg,
metoder och analys
Gäller från H20
2001 Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och analys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

