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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen för Institutionen för lingvistik 2011-04-12 och är senast reviderad
2012-11-21 av Humanistiska fakultetsnämnden.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-01.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i språkvetenskap vid humanistiska fakulteten, eller Allmän
språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp, Fonetik - kandidatkurs, 30 hp eller Datorlingvistik - kandidatkurs, 30
hp. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
0050

Benämning
Språktypologi

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger kunskaper inom klassisk och modern språktypologi, ett studium av mänskliga språk där
tvärspråkliga jämförelser har en central plats. Kursen ger också en bred orientering om aktuella problem inom
området och praktisk erfarenhet av metoder för datainsamling och analys i typologisk forskning.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att
- resonera kring och analysera grundläggande språktypologiska problem
- praktiskt tillämpa språktypologisk metodologi i datainsamling och analys, dels på obekanta språkliga data
och dels för att se bekanta data i nytt ljus
- granska, diskutera och presentera forskningsartiklar inom området språktypologi
- integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom
området språktypologi.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Kursen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom i) två skriftliga rapporter; ii) en skriftlig inlämningsuppgift som även presenteras
muntligt.
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter inom kursen godkänts.
e. För varje examinationsuppgift ges minst ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle under aktuell termin.
Studerande som inte nått godkänt betyg under aktuell termin ges ny möjlighet att examineras under
påföljande kurstillfällen.
Studerande som fått ett godkänt betyg får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått ett underkänt betyg två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betyget C-E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminersperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår
under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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