Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN21, Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: A Typological Case Study, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-10-10 att gälla från och med
2012-10-10, vårterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Den ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i allmän 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 strukturen i ett mindre känt språk, en språkfamilj eller en
geografiskt sammanhållen språkgrupp
• kunna relatera och kontrastera egenskaper i mindre kända språk av en viss typ till
strukturer som förekommer i de stora, kända världsspråken (engelska, tyska,
spanska, etc.)
• kunna redogöra för hur språksläktskap och språkkontakt skapar och ändrar
språks typologiska strukturer

2/ 4

• kunna förklara vilken relevans kunskap om mindre kända språk har för den
allmänna kunskapen om människans språk

Färdighet och förmåga
• kunna definiera en forskningsfråga som kan appliceras på kunskaper i det mindre
kända språkets/ språkfamiljens/ språkgruppens struktur
• kunna avgöra vilka teoretiska och metodologiska modeller som kan appliceras på
kategorin mindre kända språk, med fokus på modeller för språksläktskap,
språkkontakt och språktypologi
• kunna applicera olika teoretiska och metodologiska modeller på det mindre
kända språket/ språkfamiljen/ språkgruppen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till problematiken kring forskningsetik vad beträffar studiet av
mindre kända språk.

Kursens innehåll
I kursen behandlas strukturen i ett språk, en språkfamilj eller en grupp språk i en
sammanhållen geografisk region, som har en struktur som skiljer sig väsentligt från de
stora, kända världsspråken (engelska, tyska, spanska, etc.). Detta innebär att fokus i
kursen ligger på kunskap om och förståelse för typologiska strukturer i mindre kända
språk snarare än språkfärdighet i ett specifikt språk. Kursen fokuserar också på hur
språksläktskap och språkkontakt skapar och ändrar strukturer i språk, likaväl som vilka
teoretiska och metodologiska instrument som kan användas för att undersöka detta.
Exempel på språk och språkgrupper är: baskiska, språk i Amazonasregionen,
kaukasiska språk och keltiska språk.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 3-5 praktiska övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av 3-5 övningsuppgifter under kursens gång och ett
avslutande kursarbete i form av en uppsats.
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 Engelska B, samt 60 högskolepoäng i lingvistik eller ett
språkämne eller motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. 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.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen LINN21, Lingvistik: En språktypologisk fallstudie
Gäller från H12
1201 Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

