
1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod LINB12
2. Kursens namn Lingvistik: Språkets struktur och funktion, nätkurs
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, och är ett nätalternativ till  
LINB02, Lingvistik: Språkets struktur och funktion. 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 den storskaliga grupperingen av 
världens språk

• kunna redogöra för kunskaper om olika slags  
språkljud, framför allt svenska

• kunna beskriva språklig variation på olika relevanta  
sätt

• kunna redogöra för grundläggande begrepp och 
terminologi inom språkvetenskapens huvudområden

2. Färdighet och förmåga • kunna använda den språkvetenskapliga 
begreppsapparaten för att karakterisera obekanta  
språk

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

• kunna redogöra för samspelet mellan språk och 
samhälle och hur detta påverkar språklig normering 
och prestige

4. Kursinnehåll
1. Kortare beskrivning av 

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

Denna nätkurs kurs innehåller en presentation av allmän 
språkvetenskap, vilka fenomen ämnet undersöker och vilka 
subdiscipliner som ämnet är indelat i, bland annat fonologi,  
grammatik (morfologi och syntax), sociolingvistik, semantik,  
språkförändring och språkvariation. Kursen tar upp vilka 
typer av fakta dessa områden behandlar, vilka problem som 
diskuteras inom dem, centrala begrepp och distinktioner och 
ger vidare exempel på de regelbundenheter man hittar eller  



söker efter samt på formalismer som lingvister utvecklat för  
den teoretiska språkbeskrivningen.

5. Undervisning och examination
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar

Kursen är i sin helhet en nätkurs. Undervisningen består av  
"föreläsningar" och övningsuppgifter som publiceras på 
Internet. 
Utbildningen ges i sin helhet på distans och använder sig av 
interaktiv informationsteknologi. Det förutsätts att den  
studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator  
med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de 
tekniska kraven.
Kursen bygger huvudsakligen på kommunikation i skrift. Ett  
viktigt inslag är att de texter som produceras av de studerande 
läses, diskuteras och kommenteras av de andra 
kursdeltagarna. Var och en bereds dessutom möjlighet att  
kommunicera enskilt med lärarna.

2. Examinationsformer Examination består av inlämningsuppgifter under kursens  
gång och avslutande hemtentamen.

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 standardbehörighet C.1, Svenska 
B och Engelska B, eller motsvarande kunskaper.

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

9. Övrigt
1. Kursen ersätter ALS030



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. Kursens innehåll motsvarar Lingvistik: Språkets struktur och funktion, LINB02, och kan 
alltså ersätta denna kurs som delkurs inom Lingvistik, grundkurs, LINA11. Poängen kan 
bara tillgodoräknas en gång i examen.


