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PROGRAMPROGRAM
10:00 Välkomsthälsning: Merle Horne (Ämneskoordinator)10:00 Välkomsthälsning: Merle Horne (Ämneskoordinator)

Presentationsrunda-Registreringsblanketter, Presentationsrunda-Registreringsblanketter, 
KursplanerKursplaner

10.15 Information från Humanistkåren:10.15 Information från Humanistkåren:
Eva FrisendahlEva Frisendahl

10.30 10.30 Lingvistik: ämnet, utbildningsstruktur, Lingvistik: ämnet, utbildningsstruktur, 
yrkesmöjligheter, forskningyrkesmöjligheter, forskning

10.45 Praktisk information10.45 Praktisk information
Kurssekreterare: Gunilla Ek-WernerKurssekreterare: Gunilla Ek-Werner
Studievägledare: Åsa WikströmStudievägledare: Åsa Wikström
Bibliotekarie: Ann-Sofi GreenBibliotekarie: Ann-Sofi Green

11.00 Lingvistik (Grundkurs): Delkurserna11.00 Lingvistik (Grundkurs): Delkurserna
11.30 SI-verksamhet, Rundvandring (Kursexpedition, 11.30 SI-verksamhet, Rundvandring (Kursexpedition, 

Bibliotek (datorsalar), Humlabb)Bibliotek (datorsalar), Humlabb)



LingvistikLingvistik
ÿÿ Tvärvetenskapligt ämne som studerar språketsTvärvetenskapligt ämne som studerar språkets

struktur och funktionstruktur och funktion
ÿÿ Inom vilka yrken är kunskaper i lingvistikInom vilka yrken är kunskaper i lingvistik

nödvändiga/användbara?: nödvändiga/användbara?: forskare och lärare iforskare och lärare i
lingvistik, inom yrken som språklärare,lingvistik, inom yrken som språklärare,
översättare, journalist, datalog, logoped,översättare, journalist, datalog, logoped,
audiologaudiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv
psykolog, språkteknolog, rättsfonetiker,psykolog, språkteknolog, rättsfonetiker,
datorspelutvecklare, mmdatorspelutvecklare, mm



UtbildningsstrukturUtbildningsstruktur
ÿÿ Grundkurs (1- 30 Grundkurs (1- 30 hp hp (= högskolepoäng)(= högskolepoäng)))
ÿÿ Fortsättningskurs (31-60 hp)Fortsättningskurs (31-60 hp)
ÿÿ Kandidatkurs (61Kandidatkurs (61  -90 -90 hphp))

ll Lingvistik: Lingvistik: Huvudområde  inom fil.Huvudområde  inom fil.kandkand.-examen (180.-examen (180
hp hp varav 90 varav 90 hp hp i lingvistik)i lingvistik)

ÿÿ Efter kandidatkurs:Efter kandidatkurs:
ÿÿ Magister (1 år)Magister (1 år)
ÿÿ  Master (2 år) Master (2 år)
ÿÿ Forskarutbildning (4 år)Forskarutbildning (4 år)



Forskning i lingvistikForskning i lingvistik
Ger svar på frågor som:Ger svar på frågor som:
Hur ser en Hur ser en argarg röst ut? röst ut?



Hur kan vi göra en grammatikHur kan vi göra en grammatik
för ett okänt språk?för ett okänt språk?



Hur bearbetas språk iHur bearbetas språk i
hjärnan?hjärnan?

Forskarstuderande i allmän språkvetenskap Mikael Roll och
gästforskare Jaana Simola utför EEG-experiment



Hur utvecklas språk?Hur utvecklas språk?
ÿÿ Hur skapar man ett fett förstärkningsord? BörjaHur skapar man ett fett förstärkningsord? Börja

med ett adjektiv som betecknar ettmed ett adjektiv som betecknar ett
uppseendeväckande tillstånd (Olle Josephson,uppseendeväckande tillstånd (Olle Josephson,
SpråkrådetSpråkrådet))

ÿÿ Fruktansvärd. Enorm. Grym. Sjuk. Fet. Extrem.Fruktansvärd. Enorm. Grym. Sjuk. Fet. Extrem.
Gör ett adverb av ordet och koppla det till ettGör ett adverb av ordet och koppla det till ett
adjektiv som du vill förstärka. adjektiv som du vill förstärka. FruktansvärtFruktansvärt
otrevlig. otrevlig. EnormtEnormt stor.  stor. Grymt Grymt lärd.lärd.
ll ””Mannen är grymt lärdMannen är grymt lärd”” skrev Esaias Tegnér på 1820- skrev Esaias Tegnér på 1820-

talet. Efter ett sekel ute i kylan blev denna förstärkaretalet. Efter ett sekel ute i kylan blev denna förstärkare
populär igen. Till mångas förtret.populär igen. Till mångas förtret.



Lingvistik: forskarseminarierLingvistik: forskarseminarier
((öppet för alla )öppet för alla )

ÿÿ Torsdagar: Torsdagar: klkl. 10.15-12.00, sal H428b. 10.15-12.00, sal H428b
ÿÿ Se Se SOL-kalendarium SOL-kalendarium för aktuella seminarier:för aktuella seminarier:
ÿÿ http://www.sol.lu.se/current/calendarEventsBySubject.html?subjectId=11&type=anyEvent&expand_menu=3http://www.sol.lu.se/current/calendarEventsBySubject.html?subjectId=11&type=anyEvent&expand_menu=3

ÿÿ 2008-01-24  : Nyare fonetiska rön - från2008-01-24  : Nyare fonetiska rön - från
fonetikkongressen i Saarbrückenfonetikkongressen i Saarbrücken
ll FöreläsareFöreläsare Per LindbladPer Lindblad

ÿÿ 2008-01-31 : Läsning under skrivande hos2008-01-31 : Läsning under skrivande hos
personer med läs- och skrivsvårigheterpersoner med läs- och skrivsvårigheter
ll FöreläsareFöreläsare Åsa Åsa WengelinWengelin



Ämnet  lingvistikÄmnet  lingvistik

ÿÿ lingvistik delas upp i två ämnen:lingvistik delas upp i två ämnen:

AllmänAllmän
språkvetenskapspråkvetenskap

FonetikFonetik



fonetikfonetik
ÿÿ läran om språkljudläran om språkljud

ll hur de produceras / hur de produceras / hur talapparaten fungerarhur talapparaten fungerar
ll hur de ser ut akustiskthur de ser ut akustiskt
ll hur hur dedeuppfattasuppfattas

ÿÿ Profilområden inom fonetik : prosodi ochProfilområden inom fonetik : prosodi och
talteknologitalteknologi..
ll Prosodi behandlar talets melodiska och rytmiskaProsodi behandlar talets melodiska och rytmiska

egenskaper samt deras funktion i kommunikation.egenskaper samt deras funktion i kommunikation.
ll Talteknologi Talteknologi riktar sig in på att utveckla kunskap omriktar sig in på att utveckla kunskap om

hur man kan skapa syntetiskt (konstgjort) tal samthur man kan skapa syntetiskt (konstgjort) tal samt
känna igen tal med hjälp av datorer.känna igen tal med hjälp av datorer.



allmän språkvetenskapallmän språkvetenskap
ÿÿ läran om språket som fenomenläran om språket som fenomen

ll hur man bäst beskriver och analyserar mänskligahur man bäst beskriver och analyserar mänskliga
språkspråk

ll vad som är gemensamt för alla språkvad som är gemensamt för alla språk
ll hur språken förändrashur språken förändras
ll hur språket bearbetas kognitivthur språket bearbetas kognitivt
ll hur man lär sig sitt modersmål eller ett främmandehur man lär sig sitt modersmål eller ett främmande

språkspråk



KurserKurser

ÿÿ fonetikfonetik
ll Talkommunikation Talkommunikation - fonetikens grunder, Rösten- fonetikens grunder, Rösten

och talet, Prosodi, Rösten, Produktions- ochoch talet, Prosodi, Rösten, Produktions- och
perceptionsteoriperceptionsteori

ÿÿ allmän språkvetenskapallmän språkvetenskap
ll Språkets struktur och funktion, Språkinlärning,Språkets struktur och funktion, Språkinlärning,

Världens språk, Grammatik, Semantik ochVärldens språk, Grammatik, Semantik och
pragmatikpragmatik



Praktisk informationPraktisk information
ÿÿ Kurssekreterare: Gunilla Ek-WernerKurssekreterare: Gunilla Ek-Werner

E-post: E-post: Exp_lk1@sol.lu.seExp_lk1@sol.lu.se, , Tel: 046-222 87 10Tel: 046-222 87 10
ÿÿ Studievägledare: Åsa WikströmStudievägledare: Åsa Wikström

E-post: E-post: studievagledare@nordlund.lu.sestudievagledare@nordlund.lu.se
Tel:  046-222 86 99Tel:  046-222 86 99

ÿÿ Ämneskoordinator: Merle HorneÄmneskoordinator: Merle Horne
  E-post: E-post: merle.horne@ling.lu.semerle.horne@ling.lu.se, , Tel: 046-222 9432Tel: 046-222 9432

ÿÿ Bibliotekarie: Ann-Sofi GreenBibliotekarie: Ann-Sofi Green
E-post: E-post: Ann-Sofi.Green@htbibl.lu.se,Ann-Sofi.Green@htbibl.lu.se,  TelTel: 046-2223216: 046-2223216



Lingvistik 1-30hpLingvistik 1-30hp
Schema: Schema: http://www.sol.lu.se/lingvistik/http://www.sol.lu.se/lingvistik/  > Pågående kurser > Grundkurs >> Pågående kurser > Grundkurs >

SchemaSchema

1:sta delen av VT:1:sta delen av VT:
ÿÿ Språkets struktur och funktionSpråkets struktur och funktion 7,5p (Lärare: Gisela 7,5p (Lärare: Gisela

Håkansson)Håkansson)
ÿÿ Talkommunikation Talkommunikation –– fonetikens grunder fonetikens grunder 7,5p (Lärare: 7,5p (Lärare:

Per Lindblad)Per Lindblad)
2:dra delen av VT:2:dra delen av VT:
ÿÿ Världens språkVärldens språk 7,5p (Lärare: Arthur Holmer, Lars-Åke 7,5p (Lärare: Arthur Holmer, Lars-Åke

Henningsson, Merle Horne)Henningsson, Merle Horne)
ll OBS! Ges på engelska under VT08: Samläses medOBS! Ges på engelska under VT08: Samläses med

SASH26: SASH26: ““Diversity of the WorldDiversity of the World’’s Languagess Languages””
ÿÿ Språkinlärning hos barn och vuxnaSpråkinlärning hos barn och vuxna 7,5p (Lärare: 7,5p (Lärare:

Gisela Håkansson)Gisela Håkansson)



mer information påmer information på

www.sol.lu.se/lingvistikwww.sol.lu.se/lingvistik

……Eller frågaEller fråga
ÿÿ Kurssekreterare: Gunilla Ek-WernerKurssekreterare: Gunilla Ek-Werner

E-post: E-post: Exp_lk1@sol.lu.seExp_lk1@sol.lu.se, , Tel: 046-222 87 10Tel: 046-222 87 10
ÿÿ Studievägledare: Åsa WikströmStudievägledare: Åsa Wikström

E-post: E-post: studievagledare@nordlund.lu.sestudievagledare@nordlund.lu.se
Tel:  046-222 86 99Tel:  046-222 86 99


