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Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden och tillämpningar
samt grundläggande färdigheter i lingvistisk analys. Kursen består av följande delar:
Delkurs 1: Introduktion till lingvistik – Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp
Delkursen beskriver språkets minsta beståndsdelar och hur språket är uppbyggt utifrån dessa. Centrala
grammatiska kategorier och ordklasser diskuteras ur ett tvärspråkligt perspektiv. Genom praktiska övningar
introduceras morfologisk analys och ordklassbestämning. Vidare behandlas formella språk och hur de kan
beskrivas med formella grammatiker, med fokus på reguljära språk och reguljära grammatiker.
Korpuslingvistisk metod introduceras, liksom datorbaserade verktyg för lingvistisk analys. Delkursen
behandlar grundläggande fonemanalys, hur språkljud bildas samt symboliseras i fonetisk skrift. Vidare
behandlas grundläggande prosodiska begrepp samt fonologisk analys, liksom akustiska analyser på inspelat
material.
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik - Språkets nivåer, 4 hp
Delkursen beskriver strukturer i fraser, satser och högre nivåer ur ett tvärspråkligt perspektiv. Genom
praktiska övningar introduceras grundläggande analys på syntaktisk nivå, såsom satsdelsanalys och
frasstrukturanalys. Grunderna i studiet av semantik, diskurs och pragmatik samt viktiga upptäckter inom
dessa områden diskuteras. Vidare behandlas formella språk och hur de kan beskrivas med formella
grammatiker, med fokus på kontextfria språk och kontextfria grammatiker. Delkursen innehåller även en
fördjupning inom korpuslingvistisk metod samt datorbaserade verktyg för lingvistisk analys.
Förväntade studieresultat
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Delkurs 1: Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- definiera och tillämpa grundläggande grammatiska termer, med fokus på morfologi och ordsemantik
- redogöra för språkets minsta beståndsdelar och hur språket är uppbyggt utifrån dessa
- redogöra för centrala grammatiska kategorier och ordklasser ur ett tvärspråkligt perspektiv
- utföra morfologisk analys och ordklassbestämning
- redogöra för olika typer av korpusar för lingvistisk forskning, samt använda dem för att besvara enklare
lingvistiska frågeställningar
- redogöra för formella språk och hur de kan beskrivas med formella grammatiker, med fokus på reguljära
språk och reguljära grammatiker
- redogöra för reguljära uttryck och deras koppling till formella grammatiker, samt kunna tillämpa dem för
sökning i lingvistiskt material
- använda datorbaserade verktyg för att automatisera vissa typer av lingvistisk analys, samt översiktligt
redogöra för hur dessa fungerar och vad som krävs för att de ska kunna användas
- redogöra för centrala termer inom fonemteori samt utföra grundläggande fonemanalys på lingvistiska data
- redogöra för hur de huvudsakliga kategorierna av språkljud bildas samt hur de symboliseras i fonetisk
skrift.
- redogöra för grundläggande prosodiska begrepp samt utföra fonologisk analys av betoning, tonaccent och
kvantitet i lingvistiska data.
- redogöra för elementära begrepp i akustisk analys samt utföra grundläggande akustiska analyser på inspelat
material.
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets nivåer, 4 hp
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- definiera och tillämpa grundläggande grammatiska termer, med fokus på syntax
- redogöra för, diskutera och representera strukturer i fraser, satser och högre nivåer, ur ett tvärspråkligt
perspektiv
- redogöra för grunderna i studiet av semantik, diskurs och pragmatik samt några av de viktigaste
upptäckterna inom dessa områden
- utföra grundläggande analys på syntaktisk nivå, inkluderande satsdelsanalys och frasstrukturanalys
- redogöra för formella språk och hur de kan beskrivas med formella grammatiker, med fokus på kontextfria
språk och kontextfria grammatiker
- redogöra för någon formalism för dependensgrammatik samt kunna tillämpa denna för sökning i lingvistiskt
material
- redogöra för olika typer av korpusar för lingvistisk forskning, samt använda dem för att besvara enklare
lingvistiska frågeställningar
- använda datorbaserade verktyg för att automatisera vissa typer av lingvistisk analys, samt översiktligt
redogöra för hur dessa fungerar och vad som krävs för att de ska kunna användas.
Undervisning

Delkurs 1: Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Kurskrav: ett diagnostiskt prov
är ett obligatoriskt inslag i kursen. Fullgörandet av obligatoriet utgör krav för att studenten ska få delta i
efterföljande examination. Se vidare Kunskapskontroll och examination d).
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets nivåer, 4 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Delkurs 1: Introduktion till lingvistik - Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp
Delkursen examineras genom en salsskrivning.
Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets nivåer, 4 hp
Delkursen examineras genom en salsskrivning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b) Betygssättning av sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få slutbetyg på respektive delkurs krävs att samtliga examinationsuppgifter inom delkursen
godkänts samt fullgjord obligatorisk uppgift. Fullgörandet av obligatoriet är en förutsättning för att få delta i
nästföljande examination.
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. 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
Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
I praktiken innebär det att värdet avrundas nedåt. För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte.
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.
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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