Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB23, Lingvistik: Världens språk, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Diversity of the World's Languages, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-15 att gälla från och med 202112-15, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan normalt ingå i en examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de viktigaste språkfamiljerna i världen, var de finns och deras
typiska egenskaper,
• kunna redogöra för vilka egenskaper som är typiska för språk i olika delar av
världen,
• kunna förklara innebörden av språksläktskap, vad det är och hur man känner igen
det.

Färdighet och förmåga
• kunna förklara och tillämpa grunderna i språktypologi,
• kunna redogöra för samspel mellan olika grammatiska strukturer,
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• kunna genomföra en enkätbaserad intervju med en informant,
• kunna göra grammatiska generaliseringar på basis av ett begränsat antal
språkliga exempel,
• kunna skilja mellan typologiskt vanliga och ovanliga fenomen,
• kunna, med utgångspunkt från strukturella och sociologiska fakta, placera ett
språk i världen geografiskt eller genetiskt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och reflektera över det egna modersmålets roll i ett globalt
sammanhang.

Kursens innehåll
I kursen ges en översikt över språken i världen, vilka språkfamiljer de tillhör och var de
talas. I kursen tas också upp vad som är gemensamt för de mänskliga språken och på
vilka sätt de kan skilja sig från varandra, t.ex. inom grammatiken och ljudsystemet. I
kursen behandlas olika faktorer som kan orsaka likheter mellan språk, exempelvis
släktskap, lån, areala drag och universalier, som har att göra med hur språk fungerar
som mänskligt kommunikationsmedel. Stor vikt läggs vid en undersökning där den
studerande, individuellt eller i grupp, med hjälp av en enkätbaserad intervju och/eller
inspelning analyserar ett språk som han/hon inte tidigare är bekant med.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av en obligatorisk analysuppgift och en hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betyg på analysuppgiften är Godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs
minst betyget Godkänd på såväl analysuppgiften som hemtentamen. För betyget Väl
godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på hemtentamen.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs 3hp, motsvarande kursmål 1/prov 3 i LINB21, eller LINB24,
eller 60 högskolepoäng i något språkämne, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1.
2.
3.
4.
5.

Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
Kursen ersätter LINB13.
Kursens innehåll överlappar delvis med SASH26 och LINB22.
Kursen ingår som delkurs i LINA15.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 LINB23, Lingvistik: Världens språk
Gäller från H22
2201 Världens språk: analysuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Världens språk: hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

