Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIND06, Lingvistik: Introduktion till lingvistiska
forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Introduction to Research Methods in Linguistics, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-05-19 att gälla från och med 202005-19, höstterminen 2020.

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

Fördjupning

Lingvistik

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några grundläggande metodologiska begrepp och hur de
förhåller sig till varandra,
• kunna redogöra för hur språkvetenskapliga metoder har vuxit fram och sätta
detta i relation till tekniska uppfinningar och möjligheter, samt till framväxten av
språkvetenskaplig teori,
• kunna redogöra för några vanliga språkvetenskapliga metoder och för vilka
språkvetenskapliga frågeställningar de oftast används,
• kunna redogöra för grundläggande forskningsetiska principer,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna formulera forskningsfrågor och hypoteser och motivera dem utifrån
teoretiska utgångspunkter,
• kunna använda några vanliga språkvetenskapliga metoder för att samla in och
analysera språkliga data,
• kunna utforma en liten, språkvetenskaplig studie med forskningsfrågor eller
hypoteser,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera hur väl en specifik metod fungerar för att besvara en viss
frågeställning,
• kunna jämföra och värdera olika språkvetenskapliga metoder,
• kunna diskutera etiska aspekter hos språkvetenskapliga frågeställningar och
forskningsmetoder.

Kursens innehåll
Kursen introducerar lingvistikstudenten i forskningsmetodik och metodologiska
frågor, och förbereder studenten för uppsatsarbete på fördjupningsnivå. Kursen
behandlar grundläggande språkvetenskaplig metod, såsom induktiva och deduktiva
metoder, kvalitativa och kvantitativa metoder, och formulering av forskningsfrågor
och hypoteser.
Under kursen får studenten praktisk träning i några språkvetenskapliga metoder för
att samla in och analysera data, till exempel elicitering, enkätstudier, intervju,
experiment, korpusstudier, observation, transkription och grundläggande statistiska
metoder. Kursens fokus ligger på att kunna beskriva och motivera metodologiska val i
relation till teoretiska ramverk. Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och
laborationer, samt seminarier.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och övningar individuellt och
i grupp, samt seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom 4–5 obligatoriska seminarier, med tillhörande skriftlig och
muntlig redovisning, samt en mindre, skriftlig hemuppgift i slutet av kursen.
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.
Seminarieuppgifterna bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.
Den skriftliga hemuppgiften bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd
eller Underkänd.
För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på alla
Seminarieuppgifter och betyget Godkänd på den skriftliga hemuppgiften. För att
erhålla betyget Väl Godkänd på kursen som helhet krävs därutöver betyget Väl
Godkänd på den skriftliga hemuppgiften.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LINA24, Lingvistik: Fortsättningskurs eller 90
högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i något språkämne, eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ingår som delkurs i ALSK13 och LINK23.
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 LIND06, Lingvistik: Introduktion till lingvistiska
forskningsmetoder
Gäller från H20
2001 Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

