Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINM13, Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik, 7,5
högskolepoäng
General Linguistics: Historical Linguistics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-05-19 att gälla från och med 200905-19, höstterminen 2009.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den historiska lingvistikens historia
• kunna förklara de viktigaste metoderna för att analysera hur språks fonologi,
morfologi, syntax och semantik förändras under deras historiska utveckling
• kunna redogöra för de språkhistoriska grunderna för språkklassifikation
• kunna tillämpa gängse historisk-lingvistiska metoder (särskilt den komparativa
metoden) på ett språkhistoriskt material
• kunna redogöra för principer för hur språk kan förändras (och hur de inte kan
förändras) i den historiska utvecklingen
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Färdighet och förmåga
• kunna relatera den historiska lingvistiken till icke-lingvistiska (arkeologiska,
antropologiska, genetiska m.fl.) förhållningssätt till språkens utvecklingshistoria
och kunna bedöma deras inbördes förhållande.

Kursens innehåll
Kursen behandlar metoder för beskrivning av språkens förändring i tid och rum och
för fastställande av sambandet mellan genetiskt besläktade språk och rekonstruktion
av hypotetiska tidigare stadier av dessa språk. Olika förklaringar till språkliga
förändringar presenteras och diskuteras. Vidare behandlas klassifikation av olika språk
och språkgrupper med hänsyn till deras genetiska släktskap och typologiska
tillhörighet.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av löpande övningar samt en hemskrivning.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LINB02, Lingvistik: Språkets struktur och funktion, 60
högskolepoäng i något språkämne eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter ALS020.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen LINM13, Allmän språkvetenskap: Historisk
lingvistik
Gäller från H11
0901 Historisk lingvistik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

