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LOGA13 Lingvistik 
Linguistic 
 

15 högskolepoäng   Nivå G  Termin 1 
 

Allmänna uppgifter 

Huvudområde 
Lingvistik 

Typ av kurs  
Kursen ingår i logopedprogrammet, 240 högskolepoäng och är obligatorisk i logopedexamen och ingår i termin 
1. Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar.  

Undervisningsspråk 
Svenska 

Mål 
Det övergripande målet med kursen är att studenten ska kunna analysera talat och skrivet språk, samt icke-verbal 
kommunikation efter vissa grundläggande modeller, samt att föra diskussioner om språkliga fenomen 

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

• redogöra för grundläggande karakteristika i det mänskliga verbala språket (språkliga representationer, 
referentiell funktion, strukturell rekursivitet),  

• beskriva grundläggande principer för mänsklig kommunikation (tal, skrift, gester, mimik),  
• redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan mänskligt verbalt språk och andra 

kommunikationssystem, 
• beskriva på ett grundläggande sätt hur typologiskt skilda språk skiljer sig åt, 
• beskriva på ett grundläggande sätt språklig variation – hur svenska används i olika sammanhang, hos 

olika talare. 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att: 

• transkribera spontant tal i normalortografi, 
• genomföra djupgående grammatiska analyser på talat språk,  
• genomföra enkel samtalsanalys, 
• använda olika analysmodeller för icke-verbal kommunikation, 
• diskutera språkliga fenomen med användande av adekvat terminologi, 
• föra teoretiska resonemang om kommunikation muntligt och i skrift. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att: 

• förstå språkets sociala roll och ha förmåga att tolka olika kommunikationsstilar. 

Kursinnehåll 
Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i lingvistiska begrepp och analysmetoder. Kursen inleds med en 
genomgång över vad som karakteriserar det mänskliga verbala språket i jämförelse mänsklig icke-verbal 
kommunikation och kommunikation hos några olika djurarter. Olika modeller för analys av kommunikation gås 
igenom, med särskilt fokus på grammatiska begrepp, dvs. ordklasser, satsdelar, positionsanalys och 
makrosyntagmanalys. Specifika drag i olika språk presenteras, samt typiska drag i användning av svenska språket. 

Provmoment 
Lingvistik, 15 hp 

Undervisning och examination 

Undervisning 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. 

Examination 
Inom kursen kan följande examinationsformer förekomma: skriftligt prov, inlämningsuppgifter, grupparbeten 
och fältarbeten.  
Skriftigt prov ges på den allmänna delen. 
Kontinuerlig examination sker i hela kursen genom att analyser av olika slag bedöms genom enskilda 
inlämningsuppgifter samt genom muntliga och skriftliga presentationer.  
Vid ett avslutande seminarium presenteras och diskuteras en större analysuppgift. 
 
För varje kurs anordnas ett ordinarie och ett omtentamenstillfälle i direkt anslutning till kursen. Student som inte 
uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå förnyad examination vid senare 
tillfälle. Student som underkänts två gånger i tentamen för viss kurs eller del av kurs kan hos utbildningsansvarig 
begära att annan examinator utses. Student som underkänts i prov på teoretisk kurs har rätt att undergå förnyat 
prov fyra gånger.  

Betyg 
Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd. 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs att studerande antagits till logopedprogrammet. 

Litteratur 
Se bilaga. 

Övrigt 
För lokala föreskrifter som gäller på audiologi- och logopedutbildningarna se Riktlinjer för studenter på 
audionom- och logopedutbildningarna vid Lunds universitet, 2005-05-25, reviderade 2005-09-14. 
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Bilaga: Litteratur 
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Håkansson, G., & Håkansson, J. (under utarb) Communication in Man and Other Animals.  
 
Josefsson, G. (2003) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur  
ISBN 91-44-02106-2 
 
Josefsson, G. (2003) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-02802-4 
 
Sigurd, B. & Håkansson, G. (2007). Språk, språkinlärning och språkforskning. Lund: Studentlitteratur.  
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