Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINC12, Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Grammar - The Mechanics of Language, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-11-27 att gälla från och med 201911-27, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och ingår som delkurs i Lingvistik: Fortsättningskurs.
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 beskriva hur olika språk löser samma grammatiska behov på olika sätt,
• kunna använda teorier om produktions- och perceptionsprocesser för att förklara
likheter och skillnader mellan olika grammatiska konstruktioner och strategier,
• kunna förklara hur språkanvändares begränsningar i produktions- och
perceptionsprocesser inverkar på utformandet av ett yttrande eller uppbyggnaden
av ett språksystem,
• kunna redogöra för hur synen på grammatik och dess plats i språkvetenskapen
har förändrats historiskt,
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Färdighet och förmåga
• kunna illustrera med konkreta exempel hur olika delar av grammatiken i ett givet
språk interagerar med varandra,
• med stöd av exempel kunna klassificera ett språk typologiskt, förutsäga andra
egenskaper hos språket, förstå hur språkets grammatik fungerar, samt översätta
språkprov till och från språket,
• kunna sätta in sitt modersmål i ett typologiskt perspektiv,
• kunna uttrycka sig skriftligt i ett för språkvetenskapen relevant språkbruk och på
en för ändamålet lämplig akademisk nivå,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån empirisk data kunna värdera olika sätt att beskriva och förklara
grammatisk struktur,
• kunna uppfatta världens typologiska mångfald som en del av rikedomen i
mänsklighetens kulturella arv.

Kursens innehåll
Kursen innehåller dels en typologisk översikt över hur vissa typer av grammatiska
konstruktioner realiseras i olika språk, dels en introduktion till olika sätt att förklara
denna variation, samt hur dessa förklaringsmodeller utvecklats historiskt.
Kursinnehållet är i stort fenomenbaserat och grundat i empiriska observationer. Bland
delämnen som behandlas i detalj finns exempelvis: relativisering, negation,
frågeordsfrågor, subjekts- och objektsegenskaper, bisatser och böjningskategorier.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Ett grupparbete ingår i
kursen.

Kursens examination
Examination sker i form av följande moduler:
Modul 1: Grammatik – språkets mekanik; ett skriftligt redovisat grupparbete med
individuell bedömning,1,5hp (betyg: U, G)
Modul 2: Grammatik – språkets mekanik; en salstentamen, 2hp (betyg: U, G, VG)
Modul 3: Grammatik – språkets mekanik; en skriftlig hemtentamen; 4hp (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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen måste betyget på hemtentamen vara
Väl godkänd och betygen på salsskrivningen och grupparbete lägst Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt LINB21, Människans språk: Uppbyggnad och
tillämpning, eller 60 högskolepoäng i något språkämne, eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ingår som delkurs i LINA24.
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.
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Prov/moment för kursen LINC12, Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik
Gäller från V20
2001 Grupparbete (skriftlig redovisning), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Salstentamen, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2003 Skriftlig hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

