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Kapitel 1. Indledning
1.1 Uddannelsesdel, fag og år
Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik, 2007-ordningen.

1.2 Tilhørsforhold
Denne studieordning gælder for tilvalgsstudiet i Lingvistik under Studienævn for Nordiske Studier
og Sprogvidenskab, ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

1.3 Ikrafttræden og hjemmel
Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2007 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004).
Studerende der indskrives på et tilvalg i Lingvistik ved Det Humanistiske Fakultet pr. 1. september
2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

1.4 Varighed og struktur
Tilvalgsstudiet i Lingvistik er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet i Lingvistik kan
dog også bruges som enkeltstående tilvalgsmoduler.
60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium.
Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse der er normeret til 180 ECTS-point
hvoraf 135 ECTS er grundfag.
Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag.
Studerende der er indskrevet til grundfag i Lingvistik, kan ikke læse tilvalg efter denne ordning.
Studerende der er indskrevet til et grundfag i Indoeuropæisk, må ikke tage modul II (Almen fonetik)
og modul III (Semantik og pragmatik) efter denne ordning

1.5 Indskrivning
En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker at vedkommende er omfattet af de
rettigheder og pligter der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes
indskrivning der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for
at være indskrevet korrekt.
Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer.
Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således at den studerende har bestået

120 ECTS-point af bachelorgrundfaget samt eventuel propædeutik førend BA-tilvalget påbegyndes.
Det er en forudsætning at den studerende har bestået førsteårsprøven inden tilvalget påbegyndes.

1.6 Faglig profil
1.6.1 Formål og kompetenceprofil
I lingvistikken sammenligner man verdens sprog og søger efter det der er fælles for alle sprog, og
efter de dimensioner hvorved de adskiller sig. Lingvistikken beskæftiger sig således med de enkelte
sprogs grammatiske opbygning og betydning, med lyd såvel som andre udtryksmidler og med
sprogets generelle kognitive grundlag og forsøger at opstille forskellige typer af sprog.
Tilvalgsuddannelsen i Lingvistik forsyner den studerende med metoder og et beskrivelsesapparat
der kan bruges til at analysere et hvilket som helst sprogligt stof, og den giver indsigt i forskellige
teoretiske tilgange til centrale problemstillinger omkring sprogs struktur og deres hovedfunktion
som middel til kommunikation. Gennem vægt på træning i analyse danner uddannelsen grundlag
for selvstændigt arbejde med at løse problemer hvori sprog indgår med en væsentlig vægt.
En bachelor med tilvalg i Lingvistik kan
 analysere sprog grammatisk, fonetisk og semantisk-pragmatisk på basalt niveau;
 identificere en typisk sproglig observation og gøre rede for hvilken deldisciplin af
lingvistikken i bred forstand den traditionelt analyseres under, og hvordan denne deldisciplin
ville behandle observationen;
 arbejde med sproglige problemer i offentlige og private institutioner hvor løsningen af
sådanne problemer spiller en rolle, i samspil med den studerendes grundfaglige
kompetencer.
1.6.2 Kompetencemål
Tilvalgsstudiet i Lingvistik sætter de studerende i stand til at
 analysere tilrettelagt materiale fra kendte og ukendte sprog grammatisk, fonetisk og
semantisk-pragmatisk og at begrunde analysen;
 læse akademisk litteratur på dansk og engelsk;
 tilegne sig videnskabelige tekster kritisk med henblik på informationsindhold,
anvendelighed og troværdighed.

1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog
Hovedparten af faglitteraturen ved studiet i Lingvistik er skrevet på engelsk. Det forventes at de
studerende selv opøver den fornødne kompetence i at læse engelsksproget lingvistisk faglitteratur.

1.8 Normalsidebegrebet
En normalside i forbindelse med tekstopgivelser af fagtekster og aflevering af hjemmeopgaver/BAprojekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver
indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Tekster der udgør data på et ikkeindoeuropæisk sprog, tæller tredobbelt.

1.9 Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet såvel på dansk som på et
fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte
præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog
skal vægtes tungest.

1.10 Dispensation fra studieordningen
Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen der alene er fastsat af
studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

1.11 Prøver
Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller
omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve.

1.12 Syge- og omprøve
Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler.
Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller
omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve.

1.13 Øvrige bemærkninger
Studerende der frit sammensætter deres tilvalg, skal selv drage omsorg for at deres BA-uddannelse
lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af
tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget)
skal være bedømt med ekstern censur.

1.14 Overgangsregler
Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under
1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg.

Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer
2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer
Tilvalgsstudiet i Lingvistik består af følgende fagelementer:
Modul I: Introduktion til lingvistik
(fagelementkode HLIB10041E)
Introduction to linguistics
Antal ECTS-point: 15.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn.
Censurform: Prøven er med intern censur under medvirken af en intern censor.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul II: Almen fonetik
(fagelementkode HLIB10021E)
General phonetics
Antal ECTS-point: 15.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn.
Censurform: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul III: Semantik og pragmatik
(fagelementkode HLIB10031E)
Semantics and pragmatics
Antal ECTS-point: 15.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn.
Censurform: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

2.2 Rækkefølge for afvikling af fagelementer
Studieordningen beskriver det anbefalede studieforløb der sikrer en studieprogression og
forløbsmæssig sammenhæng med grundfaget.
Det anbefales at læse Modul I i efterårssemestret efterfulgt af modulerne II og III i forårssemestret.

2.3 Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer
Modul I: Introduktion til lingvistik
Kompetencemål: Efter bestået eksamen har den studerende en bred forståelse af en række
lingvistiske deldiscipliner, de sproglige områder de typisk fokuserer på, og deres analysemetoder.
Gennem læsning af fagartikler på engelsk med empiriske analyser opnår den studerende bevidsthed
om den empiriske lingvistiske afhandling som genre. Desuden kan den studerende analysere et
afgrænset datamateriale uden komplikationer fra et ukendt sprog og anvende de vigtigste kriterier til
typologisk inddeling af verdens sprog på et tilrettelagt materiale.

Introduktion til lingvistik (fagelementkode HLIB10041E)
(15 ECTS-point)
Indholdsbeskrivelse:
De lingvistiske deldiscipliner i modulet inkluderer bl.a. historisk lingvistik, typologisk
klassifikation af sprog, psykolingvistik (studiet af sprogprocessering), første- og
andetsprogstilegnelse og sociolingvistik. I dette modul er fokus på lingvistikkens
anvendelsesområder, mens kernedisciplinerne – syntaks, morfologi og fonetik – introduceres
gennem arbejdet i dansk i modul II.
Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
Faglige mål:
Eksaminanden skal kunne
 redegøre velformuleret for lingvistiske delområder som sociolingvistik, psykolingvistik,
historisk lingvistik, typologisk klassifikation af sprog og første- og andetsprogstilegnelse
i hovedtræk;
 identificere en typisk sproglig observation og gøre rede for hvilken deldisciplin af
lingvistikken i bred forstand den traditionelt analyseres under, og hvordan denne
deldisciplin ville behandle observationen;
 analysere et afgrænset, enkelt datamateriale fra et ukendt sprog;
 identificere og redegøre klart for typiske træk ved den empiriske lingvistiske afhandling
som genre.
Pensum: Til eksamen opgives der et fælles pensum på 550 normalsider som aftales mellem
underviser og eksaminander, og som omfatter indførende litteratur samt en eller flere artikler der
repræsenterer original forskning. Pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget lærer, jf.
fagets procedure for godkendelse af pensum.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed. Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der
gives ingen forberedelsestid.
Censur: Prøven er med intern censur under medvirken af intern censor.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler til prøven.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Modul II: Almen fonetik
Kompetencemål:
Efter bestået prøve kan den studerende beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens
sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk. Den
studerende kan desuden foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra
overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis systematisk allofoni. Den
studerende kan også redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift,
stavelseskrift og morfemskrift.
Almen fonetik (fagelementkode HLIB10021E)
(15 ECTS-point)

Undervisnings- og arbejdsformer:
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af
øvelser, gruppearbejde mm.
Faglige mål:
Eksaminanden skal kunne
 redegøre for fonetikkens og fonologiens grundbegreber og terminologi;
 beskrive de almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk;
 belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk;
 lave en elementær fonologisk analyse af sproglige data af mindre kendt art;
 redegøre elementært for skriftsystemer og forholdet mellem skrift og lyd.
Pensum:
Til eksamen opgives der et fælles pensum på 550 normalsider som aftales mellem underviser og
eksaminander, og som omfatter indførende litteratur samt en eller flere artikler der repræsenterer
original forskning. Pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget lærer, jf. fagets procedure
for godkendelse af pensum.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed. Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der
gives ingen forberedelsestid.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler til prøven.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

Modul III: Semantik og pragmatik
Kompetencemål:
Efter bestået eksamen kan den studerende bruge grundlæggende semantisk terminologi til
begrundet analyse af indholdsdimensioner i et tilrettelagt sprogligt materiale primært på dansk og
engelsk ud fra en forståelse af forskellen på kodet og ikke-kodet betydning. Dette fagelement træner
således især den studerendes analytiske færdighed og evne til nuanceret beskrivelse af sprogligt
indhold.
Semantik og pragmatik (fagelementkode HLIB10031E)
(15 ECTS-point)
Progression:
Modulet forudsætter kendskab til grammatisk analyse i et omfang som Modul I og Modul II.
Undervisnings- og arbejdsformer:
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af
øvelser og gruppearbejde.
Faglige mål:
Eksaminanden skal kunne
 beskrive sprogets indholdsside på såvel ord- som sætningsniveau på elementært niveau;
 beskrive grundtræk ved sproglig interaktion og samspillet mellem konventionelt kodede



træk og sprogbrugssituationen;
redegøre basalt for forskellige grænsedragninger mellem semantik og pragmatik og for
forskellene på sandhedsbaseret semantik og mere kognitivt og funktionelt orienterede
semantiske beskrivelser.

Pensum:
Til eksamen opgives der et fælles pensum på 550 normalsider som aftales mellem underviser og
eksaminander, og som omfatter indførende litteratur samt en eller flere artikler der repræsenterer
original forskning.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn.
Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve.
Omfang: Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed. Syge-/omprøve: 30 min. inkl. votering, og der
gives ingen forberedelsestid.
Censur: Prøven er med ekstern censur.
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes med 7-trins-skalaen.
Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler til prøven.
Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
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