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Kursrapport HT20 

Kursens namn: ”Världens språk” (delkurs i LIN130, LIN135) 

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 
 

Den viktigaste förändringen sedan förra kurstillfället är att kursen hölls på campus.  
 

2. Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fristextsvar på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång): 

Kursutvärderingens kvantitativa resultat kan inte anses vara representativa. Några av de 
många viktiga och intressanta saker som man lär sig under kursen och som noterats i 
enkäten, under kursens gång samt i salskrivningen är följande: 

– Världens språkmångfald, dvs hur många språk som finns, var de finns, deras status mm 
– Den stora variationen inom språken i världen på alla nivåer, förståelse för en mängd 

språkfenomen och dess utbredning  
– Språksläktskap  
– Vikten av språkdokumentation 
– Dövas situation och teckenspråk 
– Hur man genom att studera språk kan förstå människornas historia 
– Och mycket annat 

Det kommenteras vidare att upplägget med gästföreläsningarna i kombination med 
huvudlärarens egna föreläsningar är ”väldigt roligt” och att kursen är fantastisk 
intressant. Den är rik och fungerar som en inspirerande överblick till sådant man senare 
kan fördjupa sig i.  

Superbra kursmaterial, kunniga och engagerade lärare, stöd i förberedellserna inför 
tentamen.   

3. Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fristextsvar på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång): 

Kursutvärderingens kvantitativa resultat kan igen inte anses vara representativa.  

Den enda vettiga kommentaren handlade om en fört kort tid mellan kursens sista tillfälle och 
examinationen. 

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 
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Lärarna och gästföreläsarna tyckte att det var väldigt roligt att undervisa på kursen! en 
mycket entusiastisk grupp, många frågor, studenterna ville ha diskussioner både under och 
efter lektionerna.   
 
5. Slutsatser samt förslag till förändringar för att utveckla kursen: 

En rolig och viktig, men också en mastig kurs, som är en ögonöppnare för många.  

Det är dock problematiskt med dess status som både en del i programmet och en fristående 
kurs utan några som helst förkunskaper. Den största andelen av studenterna har redan läst 
lingvistik i två månader och deras nyvunna kunskaper behövs för den här kursen, som på 
många sätt knyter an till de tidigare kurserna. Det är alltid någon i gruppen som blir förvånad 
att det är så mycket grammatik i kursen, för att man själv inte har några som helst 
grammatiska kunskaper i sitt bagage. Läser man kursbeskrivningen så bör man förstå detta, 
men tydligen gör inte alla det. Så något borde göras för att markera att kursen kräver en viss 
orientering i grammatik och beredskap att förkovra sig mer i den.   
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