Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINA24, Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Linguistics: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-11-28 att gälla från och med 201911-28, vårterminen 2020.

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

Fördjupning

Lingvistik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna definiera och redogöra för några viktiga begrepp och sambandet dem
emellan inom de lingvistiska områdena fonetik, fonologi, grammatik, semantik
och pragmatik,
• kunna redogöra för några olika lingvistiska teorier och sätta in dem i ett historiskt
sammanhang,
• kunna beskriva hur teorier om produktions- och perceptionsprocesser förklarar
likheter och skillnader mellan grammatiska konstruktioner, uppbyggnaden av
olika språksystem, och hur språkanvändare utformar sina yttranden,
• kunna redogöra för likheter och skillnader mellan språket som system och språket
i bruk,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa ett urval av analysmetoder på olika typer av språkliga data utifrån
relevanta frågeställningar,
• kunna anlägga ett typologiskt perspektiv på olika språkliga fenomen,
• kunna identifiera och förklara hur olika lingvistiska områden interagerar med
varandra,
• kunna diskutera och analysera ett urval av klassiska språkvetenskapliga verk,
• kunna skriva en kort akademisk uppsats med adekvat språk och struktur,
• kunna använda lingvistisk terminologi på ett adekvat sätt i tal och skrift,
• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på en för ändamålet lämplig akademisk
nivå,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna välja adekvata metoder för att analysera olika typer av språkliga data och
för att besvara olika frågeställningar,
• kunna värdera styrkor och svagheter i olika lingvistiska teorier, och förstå hur
teorierna kompletterar varandra,
• kunna kritiskt läsa och jämföra artiklar från olika lingvistiska områden,
• kunna jämföra och värdera det empiriska tillvägagångssättet i ett mindre urval av
vetenskapliga publikationer.

Kursens innehåll
Kursen fördjupar några centrala delar av lingvistiken med syftet att den studerande
ska utveckla sin förståelse för lingvistisk teoribildning i ett samtida och historiskt
perspektiv, och kunna relatera detta till empiriskt material. Den studerande tränas i att
ställa forskningsfrågor och att tillämpa ett brett urval av analysmetoder på olika typer
av språkliga data. I kursen ingår att den studerande självständigt kan diskutera och
jämföra ett urval av relevant lingvistisk litteratur och att sätta in teorier i ett historiskt
sammanhang. Stor vikt läggs vid att den studerande kan använda relevanta
lingvistiska begrepp och ett akademiskt språk i tal och skrift, samt förstå hur olika
lingvistiska områden interagerar med varandra.
Kursens innehåll bearbetas under föreläsningar, övningar, seminarier och
gruppövningar, och genom en mindre, empirisk undersökning.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 2: Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 3: Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi, 7,5
högskolepoäng
Delkurs 4: Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar
individuellt och i grupp. Obligatoriska grupparbeten ingår i kursen (se "Kursens
examination").
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Kursens examination
Kursen examineras enligt följande:
Modul 1: Talets akustik, perception och prosodi; en salstentamen, 3,5hp (betyg: U, G,
VG)
Modul 2: Talets akustik, perception och prosodi; en skriftlig rapport, 1,5hp (betyg: U,
G)
Modul 3: Talets akustik, perception och prosodi; en laboration med skriftlig
redovisning, 2,5hp (betyg: U, G, VG)
Modul 4: Grammatik – språkets mekanik; ett skriftligt redovisat grupparbete med
individuell bedömning,1,5hp (betyg: U, G)
Modul 5: Grammatik – språkets mekanik; en salstentamen, 2hp (betyg: U, G, VG)
Modul 6: Grammatik – språkets mekanik; en skriftlig hemtentamen; 4hp (betyg: U, G,
VG)
Modul 7: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi; två laborationer med
skriftliga redovisningar, 3hp (betyg: U, G)
Modul 8: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi; muntlig och skriftlig
redovisning av ett självständigt arbete, där en teoretiskt motiverad frågeställning
prövas empiriskt, 4,5hp (betyg: U, G, VG)
Modul 9: Semantik och Pragmatik; 5 inlämningsuppgifter, 4,5hp (betyg: U, G, VG)
Modul 10: Semantik och Pragmatik; muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete,
med individuell bedömning, 3hp (betyg: U, G, VG)
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
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Labbrapporter och den muntliga presentationen bedöms med något av betygen
Godkänd eller Underkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
moduler. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på minst 60% av högskolepoäng i kursen där betyget Väl godkänd ges.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LINA14, Lingvistik, grundkurs 30 hp eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter LINA23.
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3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Linguistics: Speech Acoustics, Perception and Prosody, 7.5 credits
2. Linguistics: Grammar - The Mechanics of Language, 7.5 credits
3. Linguistics: Perspectives on Segmental and Prosodic Phonology, 7.5
credits

4. Linguistics: Semantics and Pragmatics, 7.5 credits
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Prov/moment för kursen LINA24, Lingvistik: Fortsättningskurs
Gäller från V20
2001 Talets akustik, perception och prosodi (salstentamen), 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Talets akustik, perception och prosodi (skriftlig rapport), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2003 Talets akustik, perception och prosodi (lab + skr. redov.), 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2004 Grammatik - språkets mekanik (skriftl redovisat grupparbete), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2005 Grammatik - språkets mekanik (salstentamen), 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2006 Grammatik - språkets mekanik (skriftl. hemtentamen), 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2007 Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi (två lab.), 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2008 Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi (eget arb.), 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2009 Semantik och pragmatik (inlämningsuppgifter), 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2010 Semantik och pragmatik (redovisning av grupparbete), 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

