Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN18, Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Field Methodology in Linguistics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-01-30 att gälla från och med 201201-30, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV).
Den ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i allmän språkvetenskap

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 syftet och målsättningen med lingvistiskt fältarbete,
• kunna redogöra för olika typer av metoder som kan användas i lingvistiskt
fältarbete, och förklara deras för- och nackdelar,
• kunna redogöra för de verktyg som kan användas för efterbehandling,
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Färdighet och förmåga
• kunna definiera en forskningsfråga som kan besvaras med lingvistiskt fältarbete,
• kunna planera, utföra och dokumentera en fältbaserad forskningsuppgift,
• kunna välja och tillämpa en lämplig fältmetod och motivera valet med hänsyn till
frågeställningens beskaffenhet,
• kunna lagra, annotera och använda data från fältarbetet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och redogöra för problematiken kring fältetik, inklusive
hanteringen av känsliga personuppgifter,
• kunna föreslå olika sätt på vilka resultatet av fältarbete kan komma det aktuella
språksamhället tillgodo.

Kursens innehåll
I kursen behandlas lingvistiskt fältarbete i alla dess delar, från den första
formuleringen av en forskningsfråga till valet av metod. Olika metoder för elicitering
och dokumentation av material kommer att presenteras och behandlas, och fördelar
och nackdelar med dessa för olika syften förklaras. Stor vikt läggs vid praktisk
färdighet med att utföra en relevant forskningsuppgift som involverar fältarbete.
Kursen behandlar också frågor kring forskningsetik, i synnerhet med hänsyn till
respekt för informanternas integritet.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och praktiska övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av tre uppgifter under kursens gång samt en avslutande
fältarbetsuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i lingvistik eller i ett språkämne, eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. 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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2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
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Prov/moment för kursen LINN18, Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder
Gäller från V12
1201 Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

