
1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod LIN B03
2. Kursens namn Lingvistik: Världens språk
3. Nivå G
4. Högskolepoäng 7,5
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2007-03-30
6. Ändringsuppgifter

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt
2. Ämne, om tillämpligt Lingvistik
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet

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.

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska.

3. Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande

1. Kunskap och förståelse • kunna redogöra för de viktigaste språkfamiljerna i  
världen, var de finns och typiska egenskaper

• kunna förklara innebörden av språksläktskap, vad det  
är och hur man känner igen det

2. Färdighet och förmåga • kunna förklara och tillämpa grunderna i språktypologi
• kunna skilja mellan möjliga / sannolika språk och 

omöjliga / osannolika språk
• kunna arbeta med informanter
• ha förmågan att göra grammatiska generaliseringar 

med utgångspunkt i lösa språkexempel
• kunna, med utgångspunkt från grammatiska och 

språksociala fakta, lokalisera ett språk i världen 
(geografiskt eller i rätt familj)

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

• kunna sätta in sitt modersmål i en generell bild av 
världens språkliga mångfald

4. Kursinnehåll
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar

Kursen ger en översikt över språken i världen, vilka  
språkfamiljer de tillhör och var de talas. Kursen tar 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. Kursen tar upp olika faktorer som kan på  
verkar likheter mellan språk, exempelvis släktskap, lån och 
universalier, som har att göra med hur språk fungerar som 



mänskligt kommunikationsmedel. Som en väsentlig del av  
kursen ingår ett grupparbete, nämligen att medelst eget  
informantarbete undersöka strukturen hos ett språk som man 
inte har kunskaper i tidigare.

5. Undervisning och examination
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriskt  
grupparbete.

2. Examinationsformer Examination sker i form av skriftlig och muntlig redovisning 
av en hemuppgift (i grupp eller enskilt) samt hemskrivning.

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen

6. Betyg
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd.
2. Grund för betyg på hel 

kurs
3. Möjlighet till 

kompletterande ECTS-
betyg

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till  
ämneskoordinator senast 3 veckor efter kursstart.

4. Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen

7. Förkunskapskrav
1. Särskilda 

förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LIN B02 Lingvistik: Språkets  
struktur och funktion och LIN B01 Lingvistik:  
Talkommunikation: fonetikens grunder eller 60 högskolepoäng 
i något språkämne, eller motsvarande kunskaper.

8. Litteratur
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

9. Övrigt
1. Kursen ersätter ALS017.
2. 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.

3. Denna kurs utgör även en delkurs i Lingvistik, grundkurs, LINA11. Poängen kan bara  
tillgodoräknas en gång i examen.




