Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN26, Lingvistik: Analys av språkligt beteende, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Analysing Linguistic Behaviour, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-09-11 att gälla från och med 201709-11, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV).
Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men 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

Lingvistik 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 hur grundläggande lingvistiska begrepp används vid analyser
av mätdata av språkligt beteende online,
• kunna redogöra för några vanliga metoder för att undersöka språkligt beteende
online, och ge exempel på teoretiska fält där dessa används,
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Färdighet och förmåga
• kunna formulera empiriskt testbara hypoteser rörande språkligt beteende,
• kunna praktiskt tillämpa minst en metod för att analysera språkligt beteende i
realtid i syfte att undersöka en hypotes och relatera den till lingvistisk teori,
• kunna tolka kvantitativa och kvalitativa data från flera olika realtidsmetoder för
att undersöka språkligt beteende, och kunna tillämpa grundläggande lingvistiska
begrepp för att analysera sådant beteende,
• kunna planera och genomföra en mindre empirisk studie som undersöker
språkligt beteende i realtid,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera hur väl en lingvistisk metod passar för att undersöka en
specifik forskningsfråga,
• kunna utvärdera de etiska aspekterna av att använda en viss metod.

Kursens innehåll
Kursen behandlar praktiskt och teoretiskt olika metoder för att mäta och analysera
språkligt beteende i realtid. Sådant beteende omfattar aktiviteterna att tala, lyssna,
läsa och skriva, samt språk och gester. Kursen tränar studenten i att formulera
empiriskt testbara hypoteser. En central del av kursen utgörs av att analysera och
metodologiskt och teoretiskt utvärdera kvantitativa och kvalitativa data insamlade
med olika online-metoder. Detta omfattar exempelvis data insamlade med hjälp av
loggning av skrivande, ögonrörelsemätning, akustiska mätningar av tal,
kroppsrörelsemätning och mätning av hjärnaktivitet genom t ex ERP eller fMRI. Kursen
innehåller laborativa moment där studenterna praktiskt övar sig i några metoder och
analyser som är vanligt förekommande i studiet av språkligt beteende. Studenterna
genomför även en mindre empirisk undersökning med hjälp av någon sådan metod.
Stor vikt läggs vid att kunna värdera olika metoder i förhållande till forskningsfrågan,
att bedöma om en teoretisk modell av ett språkligt fenomen är empiriskt testbar, och
att etiskt diskutera forskningsmetodik i förhållande till online-metodik.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 2–4 obligatoriska övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av 2–4 obligatoriska övningar, och en mindre empirisk
undersökning som redovisas skriftligt 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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska
vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller
motsvarande kunskaper, samt Engelska 6 / Engelska B.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ALSM11.
3. 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.
4. Kursen är en introduktionskurs till metoder för att mäta och analysera språkligt
beteende i realtid. Kursen kan följas upp med specialkurser i ögonrörelsemätning
(HTXN01) och i EEG/ERP i Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet.
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Prov/moment för kursen LINN26, Lingvistik: Analys av språkligt beteende
Gäller från H17
1701 Analys av språkligt beteende, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

