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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1311
1313
1312
1314
1320
1330
1350

Benämning
Språkets minsta beståndsdelar
Syntax och prosodi
Språkets variation
Semantik, diskurs och tillämpningar
Grundläggande databehandling för språkvetare
Språkets evolution, utveckling och variation
Världens språk

Högskolepoäng
3
3
3
3
3
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till flera centrala områden i lingvistik och tar upp frågor kring språket som
fenomen såsom språkets evolution, utveckling och variation. Kursen ger även en praktisk orientering i att
hantera verktyg för transkription av verbal och icke-verbal kommunikation samt grundläggande kunskaper
om datasystem och databehandling för bearbetning av naturligt språk.
Kursen är uppdelad i följande delkurser:
Delkurs 1: Introduktion till lingvistik – Språkets minsta beståndsdelar, 3 hp
Delkursen beskriver de mindre delar som används för att bygga upp ord och meningar, och introducerar några
olika analysmetoder, såsom fonetisk transkription, morfemanalys och ordklassbestämning.
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik - Språkets variation, 3 hp
Delkursen beskriver olika typer av språklig variation på olika nivåer, både individuell variation, geografisk
och social variation och språktypologi.
Delkurs 3: Introduktion till lingvistik – Syntax och prosodi, 3 hp
Delkursen beskriver två viktiga områden inom lingvistiken, syntax och prosodi. Inom syntax studeras hur ord
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sätts samman för att bilda mer komplexa enheter, som fraser och meningar. Inom prosodin studeras hur talets
rytm och melodi bidrar till den mänskliga kommunikationen.
Delkurs 4: Introduktion till lingvistik – Semantik, pragmatik, diskurs, 3 hp
Delkursen sätter in språket i ett större sammanhang, genom att relatera det till betydelse (semantik), den
sociala verkligheten (pragmatik) och genom att studera hur yttranden och texter bildar större enheter
(diskurs).
Delkurs 5: Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Delkursen ger kunskaper om datasystem och databehandling som en bas för bearbetning av naturligt språk.
Delkursen behandlar: Operativ- och filsystem; elementär textbearbetning, reguljära uttryck och enkel
kvantitativ analys i Unix-skalet; dokumentrepresentation.
Delkurs 6: Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
Delkursen undersöker och problematiserar ett antal centrala frågeställningar kring språket som fenomen.
Ämnen som tas upp är språkets biologi och evolution, språkets relation till andra djurarters
kommunikationssystem, språktillägnande och språkmodellering, tvärspråklig och inomspråklig variation,
språkförändring och språksläktskap, komplexitet och expressivitet. Frågeställningarna behandlas ur ett
tvärvetenskapligt perspektiv.
Delkurs 7: Världens språk, 7,5 hp
Delkursen ger en översikt över variationen i världens språk. Ett antal språkdrag beskrivs och förklaras utifrån
hur olika språk i världen hanterar dessa, vad som skiljer och vad som är gemensamt. Hur språk kan
klassificeras utifrån olika faktorer, språksläktskap, språkkontakt, pidgin- och kreolspråk och vad som är
typiskt för språk från olika områden i världen diskuteras också.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1: Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar, 3 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- definiera, diskutera och tillämpa valda lingvistiska begrepp
- redogöra för språkets minsta beståndsdelar och hur språket byggs upp utifrån dessa
- utföra språkliga analyser såsom grundläggande fonetisk transkription, morfemanalys
och ordklassbestämning
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets variation, 3 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- definiera, diskutera och tillämpa valda lingvistiska begrepp
- redogöra för språklig variation på olika nivåer, såsom individuell variation, geografisk och social
variation, och språktypologi
- utföra enklare undersökningar av typologisk variation utifrån valda datasamlingar
Delkurs 3: Introduktion till lingvistik – Syntax och prosodi, 3 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- definiera, diskutera och tillämpa valda lingvistiska begrepp
- redogöra för grunderna i studiet av prosodi och syntax, och för några valda grammatiska kategorier
- utföra grundläggande syntaktisk analys
Delkurs 4: Introduktion till lingvistik – Semantik, diskurs och tillämpningar, 3 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- definiera, diskutera och tillämpa valda lingvistiska begrepp
- redogöra för grunderna i de metoder som används för att studera semantik och diskurs, och några av de
viktigaste upptäckterna inom dessa områden.
- redogöra för några valda tillämpningar av lingvistiska kunskaper
- utföra grundläggande identifiering av semantiska roller
Delkurs 5: Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- benämna och översiktligt förklara funktionerna hos ett vanligt operativ- och filsystem
- använda Unix-kommandon för elementär textbearbetning, reguljära uttryck och enkel kvantitativ analys
- benämna och översiktligt förklara olika system för dokumentrepresentation.
Delkurs 6: Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- redogöra för olika vetenskapliga perspektiv på språkliga fenomen
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- diskutera olika aspekter på centrala frågeställningar kring det mänskliga språket
- argumentera för och emot olika synsätt på språklig evolution, utveckling och variation.
Delkurs 7: Världens språk, 7,5 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa sin förmåga att
- definiera, diskutera och tillämpa valda lingvistiska begrepp.
- redogöra för ett antal valda språkliga drag och hur variationen kring dessa ser ut i olika språk i världen.
- redogöra för hur språk kan klassificeras utifrån några valda egenskaper.
- redogöra på ett grundläggande plan för hur språkliga fenomen sprids och hur språk förändras och påverkar
varandra.
- redogöra för grunderna i hur språksläktskap uppstår och hur det etableras vetenskapligt.
- karakterisera pidginspråk och kreolspråk och redogöra för deras uppkomst.
- tolka och själv producera glossade språkexempel och känna till några av de konventioner och förkortningar
som används vid glossning. - känna igen och redogöra för några valda språkfamiljer och ett urval av språk
som ingår i dem.
Undervisning

Delkurs 1: Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar, 3 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets variation, 3 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
Delkurs 3: Introduktion till lingvistik – Syntax och prosodi, 3 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
Delkurs 4: Introduktion till lingvistik – Semantik, diskurs och tillämpningar, 3 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Dessutom ingår en obligatorisk
självstudiekurs om grundläggande informationssökning som ett obligatoriskt kurskrav.
Delkurs 5: Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Undervisningen sker i form av laborationer i datorsal.
Delkurs 6: Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar som även innehåller diskussionsmoment.
Delkurs 7: Världens språk, 7,5 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1: Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar, 3 hp
Delkursen examineras genom en kortare salsskrivning.
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets variation, 3 hp
Delkursen examineras genom en kortare salsskrivning.
Delkurs 3: Introduktion till lingvistik – Syntax och prosodi, 3 hp
Delkursen examineras genom en kortare salsskrivning.
Delkurs 4: Introduktion till lingvistik – Semantik, diskurs och tillämpningar, 3 hp
Delkursen examineras genom en kortare salsskrivning.
Delkurs 5: Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Delkursen examineras genom en kortare salsskrivning.
Delkurs 6: Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
Delkursen examineras genom en salsskrivning.
Delkurs 7: Världens språk, 7,5 hp
Delkursen examineras genom en salsskrivning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
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b. Betygssättning av sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala, utom för delkurs 5:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Betygssättning av delkurs 5 sker enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på respektive delkurs krävs att samtliga examinationsuppgifter inom delkursen
godkänts samt att eventuella kurskrav fullgjorts. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd
med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk
undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser (G på delkurs 5). Betyg på hela
kursen räknas ut genom att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett
medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal.
Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Medelbetyget omvandlas till
bokstavsbetyg enligt följande värden:
4,60-5,00 = A
3,60-4,59 = B
2,60-3,59 = C
1,60-2,59 = D
1,00-1,59 = E
I praktiken innebär det att värdet avrundas nedåt. För mer information hänvisas till kurbeskrivningen.
e. För varje examinationsuppgift ges minst ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle under aktuell termin.
Studerande som inte nått godkänt betyg under aktuell termin ges ny möjlighet att examineras under
påföljande kurstillfällen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått ett underkänt betyg två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betyget C-E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt
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Kursens kan läsas både som fristående kurs och inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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