Humanistiska och teologiska fakulteterna

NYGM16, Korpuslingvistik i nygrekiska, 7,5 högskolepoäng
Corpus Linguistics in Modern Greek, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-12-09 att gälla från och med 201912-09, höstterminen 2020.

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

Fördjupning

Nygrekiska

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 centrala teman och begrepp inom korpuslingvistiken,
• kunna redogöra för de första stegen i att skapa en korpus,

Färdighet och förmåga
• kunna sammanställa och kommentera data för att skapa en grekisk korpus,
• kunna utföra korpusbaserad analys av grekisk data med hjälp av
korpuslingvistiska verktyg,
• kunna söka och använda olika befintliga korpusar för olika ändamål inom studiet
av nygrekiska,
• kunna använda verktyg inom korpuslingvistiken för att identifiera mönster och
konstruktioner inom nygrekisk data för olika lingvistiska analyser,
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• kunna fastställa nödvändiga krav för att sammanställa en grekisk korpus, samt
kommentarkriterier beroende på syftet med undersökningen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ta ställning till etiska och juridiska begränsningar (t ex GDPR, General Data
Protection Regulation) för sammanställning och bearbetning av data,
• kunna fatta metodologiska beslut i en korpusbaserad lingvistisk uppgift eller
analys.

Kursens innehåll
Kursen är en introduktion till det snabbt växande forskningsfältet korpuslingvistik och
dess tillämpning i studier av nygrekiska. Korpuslingvistik är en metod för att söka data
i syfte att studera naturligt förekommande språk i olika sammanhang. Datasökningen
sker vanligtvis med hjälp av olika typer av mjukvara. Korpusar är maskinläsbara
textsamlingar som sammanställts för att man ska kunna utforska hur språk används i
verklig såväl skriftlig som muntlig kommunikation. Kursen kombinerar teoretiska
kunskaper om relevanta forskningsfrågor, kriterier och metoder för att utvärdera,
bygga och kommentera korpusar med laborativa övningar där verktyg som utvecklats
för att söka och organisera data används, och där man lär sig metoder för
korpussammanställning och kommentering. Det främsta målet för kursen är att göra
studenten bekant med hur man använder språkkorpusar för olika ändamål i analysen
av nygrekiskt språk, litteratur och historia.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar (inklusive praktiska övningar), workshoppar,
individuella övningar och gruppövningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom fyra laborativa övningar och en skriftlig inlämningsuppgift,
som presenteras på ett seminarium.
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.
För betyget Godkänt på kursen krävs godkänt resultat i både de laborativa övningarna
och den skriftliga inlämningsuppgiften. För betyget Väl godkänt krävs minst godkänt
resultat på de laborativa övningarna och betyget Väl godkänt på den skriftliga
inlämningsuppgiften.
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Förkunskapskrav
90 högskolepoäng i nygrekiska eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. 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.
3. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav.
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Prov/moment för kursen NYGM16, Korpuslingvistik i nygrekiska
Gäller från H19
1901 Korpuslingvistik i nygrekiska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

