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Den kontrastiva lingvistiken och andra forskningsomr̊aden

Den kontrastiva lingvistiken bidrar till utveckling av andra forskni-
ngsomr̊aden:

G kontrastiv lexikologi ger material för semantisk typologi och p̊a
s̊a sätt för teori av lingvistiska universalier;

G kontrastiv beskrivning av semantiska system ger nya uppgifter
om semantiska system i b̊ada spr̊ak och bidrar till utveckling av
lexikologi av varje spr̊ak som jämförs;

G kontrastiv lexikologi bidrar till utveckling av psykologi genom
att avslöja skillnader i världskategoriseringen av olika folk;

G kontrastiv lingvistik är ocks̊a nära förknippad med kultur och
dess historia.
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Den kontrastiva lingvistikens praktiska tillämpningar

Den kontrastiva lingvistiken bidrar till utveckling av följande praktiska
omr̊aden:

G undervisning i andra och främmande spr̊ak (bidrar till först̊aelse
om hur modersmål kan stödja och störa inlärning av andra eller
främmande spr̊ak);

G översättning (bidrar till först̊aelse av
översättningsmotsvarigheter);

G lexikografi (kontrastiv lexikologi hjälper att skapa tv̊aspr̊akiga
ordböcker).
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Terminologisk avgränsning

G Det finns flera termer som betecknar lingvistiska forskni-
ngsomr̊aden som jämför tv̊a eller fler spr̊ak: kontrastiv lingvi-
stik, konfrontativ lingvistik, komparativ lingvistik, historisk li-
ngvistik (контрастивна лiнгвiстика, конфронтативна лiнгвi-
стика, компаративна лiнгвiстика, порiвняльна лiнгвiстика,
порiвняльно-iсторичне мовознавство, лiнгвiстична типоло-
гiя).

G Användning av dessa termer varierar hos olika forskare och i olika
spr̊ak (denna semantiska grupp behöver eventuellt en speciell
kontrastiv undersökning för att klarlägga alla betydelsenyanser).
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Den kontrastiva lingvistikens specifik

Den kontrastiva lingvistikens specifik innebär att den letar efter ski-
llnader mellan spr̊ak, inte efter likheter, att den är synkron och att
den är praktiskt inriktad. I den kontrastiva lingvistiken studeras enski-
lda spr̊akenheter, inte subsystem eller fält, man undersöker dessa
spr̊akenheter först separat i de b̊ada spr̊aksystemen, sedan jämför
man dem i riktning fr̊an modersmålet till det främmande spr̊aket.
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Kontrastiv vs komparativ lingvistik
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Рис.1 

Контрастивная лингвистика 
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Рис.2 
 
Контрастивная лингвистика предполагает, что анализу подвергается как 

единица языка А, так и все соответствующие ей единицы языка В. При 
этом в принципе каждой из вовлеченных в анализ единиц языка В может 
соответствовать, в свою очередь не только данная единица языка А, но и 
некоторая другая единица этого же языка. В таком случае рис. 2 примет 
следующий вид: 

             Язык А          Язык В    
       

• 

•    • 

• 

• 

• 
Рис.3                                                                    

Komparativ lingvistik

Språk A                Språk B                 Språk C

Kontrastiv lingvistik

Språk A                      Språk B



KL:s betydelse Terminologisk avgränsning KL:s delomr̊aden Sammanfattning

Den kontrastiva lingvistikens delomr̊aden

Den kontrastiva lingvistiken omfattar olika delomr̊aden som
motsvarar olika sniv̊aer av spr̊aksystemet, dvs. den kontrastiva
jämförelsen genomförs p̊a olika spr̊akniv̊aer:

G Kontrastiv fonetik och fonologi.
G Kontrastiv morfologi.
G Kontrastiv lexikologi, lexikografi och fraseologi.
G Kontrastiv syntax.
G Kontrastiv textlingvistik.

Det finns även andra delomr̊aden:
G Kontrastiv pragmatik.
G Kontrastiv sociolingvistik.
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Sammanfattning

Den kontrastiva lingvistiken jämför spr̊ak p̊a ett annat sätt jämfört
med besläktade lingvistiska omr̊aden, dvs. använder en annan
metodologi, egen terminologi och försöker uppn̊a praktiskt inriktade
mål.


	KL:s betydelse
	Terminologisk avgränsning
	KL:s delområden
	Sammanfattning

