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Studiebeskrivning 
 
Mål 
Efter avslutad delkurs ska den studerande: 

• kunna redogöra för olikheter och likheter mellan olika språk 
• kunna förklara hur språkstruktur varierar i olika sociala kontexter, hur språk kan ändras 

över tiden samt hur människor tillägnar sig språk 
• kunna redogöra några kognitiva processer associerade med produktion och förståelse av 

tal och språk 
• kunna använda grundbegreppen i de olika delämnena (fonetik/fonologi, morfologi, 

syntax, semantik/pragmatik) 
• kunna göra grundläggande analyser av lingvistiska data och lösa fonologiska, 

morfologiska, syntaktiska och semantiska problem 
• kunna redogöra för samspelet mellan språk och samhälle och hur detta påverkar språklig 

normering och prestige 
 
Hur målen uppnås 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner i klassrummet.  
Föreläsningar, litteraturläsning, praktiska övningar samt gruppdiskussioner bidrar till att 
studenterna uppnår kursmålen. Analys av empiriska data spelar en central roll för att 
studenterna ska uppnå målet att kunna göra grundläggande analyser av lingvistiska data och 
lösa fonologiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska problem. Diskussioner med läraren 
kring val av ämne till posterpresentationen som utgör en del av examinationen bidrar också  till 
att uppnå målen, eftersom posterämnen fokuserar på teman som är direkt relaterade till 
kursmålen såsom olikheter och likheter mellan olika språk, hur språk varierar mellan olika 
sociala kontexter, hur språk kan ändras över tiden, hur människor tillägnar sig språk, kognitiva 
processer associerade med produktion och förståelse av tal och språk samt samspelet mellan 
språk och samhälle. 
 
Examinationen sker dels genom en salskrivning dels genom en posterpresentation. 
Salskrivningen baseras huvudsakligen på stoffet i kurslitteraturen. Den prövar också 
studenternas färdigheter i grundläggande analyser av lingvistiska data. Val av posterämne sker i 
samråd med läraren. Posterpresentationen sker muntligt under en särskild postersession med 
klassen. För betyget godkänd på kursen krävs att både posterpresentationen och salskrivningen 
är godkända. För betyget VG på kursen krävs betyget VG på salskrivningen samt lägst betyget 
G på posterarbetet. 
 
Observera att smärre ändringar i studiebeskrivningen kan komma att göras före kursstart. 
 


