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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-02-24, fastställd av institutionsstyrelsen
vid Institutionen för lingvistik 2016-03-15 och senast reviderad av institutionsstyrelsen vid Institutionen för
lingvistik 2019-02-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1350

Benämning
Världens språk

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över variationen i världens språk. Ett antal språkdrag beskrivs och förklaras utifrån hur
olika språk i världen hanterar dessa, vad som skiljer och vad som är gemensamt.
Hur språk kan klassificeras utifrån olika faktorer, språksläktskap, språkkontakt, pidgin- och kreolspråk och
vad som är typiskt för språk från olika områden i världen diskuteras också.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- definiera, diskutera och tillämpa valda lingvistiska begrepp.
- redogöra för ett antal valda språkliga drag och hur variationen kring dessa ser ut i olika språk i världen.
- redogöra för hur språk kan klassificeras utifrån några valda egenskaper.
- redogöra på ett grundläggande plan för hur språkliga fenomen sprids och hur språk förändras och påverkar
varandra.
- redogöra för grunderna i hur språksläktskap uppstår och hur det etableras vetenskapligt.
- karakterisera pidginspråk och kreolspråk och redogöra för deras uppkomst.
- tolka och själv producera glossade språkexempel och känna till några av de konventioner och förkortningar
som används vid glossning.
- känna igen och redogöra för några valda språkfamiljer och ett urval av språk som ingår i dem.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
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månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en salsskrivning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen.
Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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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