Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH26, Diversity of the World's Languages, 7,5
högskolepoäng
Diversity of the World's Languages, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-02-12 att gälla från och med
2008-02-12, höstterminen 2008.

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

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Lingvistik med specialisering i fonetik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva de typologiskt viktigaste språken i världen, var de finns samt deras
typologiska egenskaper
• kunna förklara vad språksläktskap betyder, och hur det kan identifieras
• kunna förklara och tillämpa grundbegreppen i språktypologi

Färdighet och förmåga
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• kunna göra grammatiska generaliseringar på basis av ett begränsat antal
språkliga exempel
• kunna, på basis av grammatiska och sociolingvistiska fakta, lokalisera ett språk i
världen (geografiskt eller genealogiskt)
• kunna skilja mellan möjliga/sannolika språk och omöjliga/osannolika språk
• kunna identifiera sitt eget modersmåls typologiska status bland världens språk
• kunna genomföra en enkätintervju med en informant

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ta ställning till förklaringar till varför det stora antalet språk i världen håller
på att minska genom t.ex. språkdöd.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av några av världens viktigaste språk, av språkfamiljerna som
de tillhör, av språkfamiljernas strukturella egenskaper samt var språken talas. Olika
förklaringar till varför språk liknar eller skiljer sig från varandra med avseende på deras
morfologi, grammatik och ljudsystem tas upp och diskuteras. Vidare behandlas
förklaringar till varför världens språkmångfald minskar i snabb takt genom t.ex.
språkdöd. Stor vikt läggs vid såväl praktiska övningar som vid en undersökning där
den studerande, individuellt eller i grupp, med hjälp av en enkätbaserad intervju
analyserar ett språk som han/hon inte tidigare är bekant med.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar samt praktiska övningar. Närvaro vid de
praktiska övningarna är obligatorisk.

Kursens examination
Examinationen är en kombination av en hemtentamen och en övning som genomförs
individuellt eller i grupp. Genom en enkätintervju beskrivs ett språk som den
studerande väljer själv.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

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
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hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Utbytesstudenter ges förtur till kursen. De studerande förväntas ha god skriftlig
och muntlig språkfärdighet på engelska.
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Prov/moment för kursen SASH26, Diversity of the World's Languages
Gäller från H22
2202 Språktypologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V08
0801 Språktypologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

