Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB40, Människans språk - Introduktion till lingvistik och
fonetik, 15 högskolepoäng
Human Language - An Introduction to Linguistics and Phonetics,
15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-14 att gälla från och med 202112-14, höstterminen 2022.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för språkets grundläggande beståndsdelar,
• kunna redogöra för grundläggande aspekter hos den mänskliga språkförmågan
och de viktigaste egenskaperna hos språkligt beteende,
• kunna redogöra för grundläggande aspekter av språkanvändning,
språkinlärning och språklig variation,
• kunna förklara sambandet mellan språkljudsproduktion och
språkljudsklassifikation enligt IPA (Internationella fonetiska alfabetet).
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa grundläggande kunskap om språkets uppbyggnad på språkligt
material,
• kunna identifiera och analysera fenomen och mönster i autentiska språkliga data,
• kunna använda centrala lingvistiska begrepp och modeller i skriftlig framställning,
• kunna genomföra en mindre språkvetenskaplig undersökning med utgångspunkt
i språkvetenskaplig teori,
• kunna tillämpa några vanligt förekommande analysmetoder för att beskriva
språkliga fenomen i autentiska språkliga data,
• kunna genomföra enklare empiriska undersökningar av autentiskt språkligt
material, och redogöra för deras validitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna tolka och värdera språkliga data utifrån olika förklaringsmodeller,
• på ett grundläggande sätt kunna resonera kring etiskt förhållningssätt i samband
med språklig datainsamling.

Kursens innehåll
I kursen ges en bred introduktion till ämnet lingvistik, så att den studerande
ska kunna orientera sig inom ämnet, definiera och använda dess terminologi och ha
kunskap om vilka frågeställningar och tillvägagångssätt som är relevanta för lingvistisk
forskning. Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna
sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Genom teoretiska såväl som
praktiska moment behandlas olika sidor av språket: fonetik, fonologi, morfologi,
syntax, semantik och pragmatik, samt hur de samverkar. Därutöver behandlas ett
urval språkliga tillämpningsområden, till exempel socio-, psyko-, och neurolingvistik
samt språkinlärning, språkbearbetning och språkförändring. Kursens övergripande
syfte är att ge en allsidig bild av lingvistikens olika områden och hur de samspelar.
Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några
grundläggande lingvistiska analysmetoder. Den studerande får även inom kursens ram
skriva enklare vetenskapliga texter. Kursens övergripande syfte är att den studerande
genom empiriskt arbete utvecklar sin förståelse för lingvistisk teori.

Kursens genomförande
Kursen ges som nätbaserad kurs via kursplattformen Canvas. Undervisningen sker i
form av delvis förinspelade föreläsningar, nätbaserade laborationer samt individuella
övningar. Kursen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och
digitala verktyg. Schemalagda moment i realtid förekommer. Det förutsätts att den
studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med webbkamera och
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
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Kursen examineras genom en kameraövervakad skriftlig tentamen, 2-3 skriftliga
laborationsrapporter, 1 presentationsuppgift och 1 skriftlig hemtentamen.
Kameraövervakning av skriftlig tentamen sker i realtid. Ingen inspelning sker.
Övervakning i realtid krävs för att kunna examinera studenternas kunskaper utan att
studenten har tillgång till hjälpmedel.
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. Digital tentamen och hemtentamen bedöms med något av
betygen Väl Godkänd, 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 digital tentamen samt hemtentamen. För betyget Väl godkänd krävs även
att uppgifterna lämnats in inom given tidsram.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen är lämplig för språklärare som vill ansöka om behörighet att undervisa i
ämnet Människans språk 1 och 2 på gymnasieskolan.
3. Kursens innehåll överlappar delvis med LINB21, LINA14 och LINA15.
4. 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.
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Prov/moment för kursen LINB40, Människans språk - Introduktion till
lingvistik och fonetik
Gäller från H22
2201 Skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2202 Laborationsrapporter, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2203 Presentationsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2204 Skriftlig hemtentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

