Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN15, Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Language in the Visual Modality - Gestures and Sign,
7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-10-25 att gälla från och med 201010-25, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Den ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna förklara visuospatiala former av språk och den teoretiska relevansen av att
ta hänsyn till dem,
• kunna redogöra för konsekvenserna för vår syn på språkproduktion och
språkförståelse (psykolingvistiska och neurokognitiva),
• kunna redogöra för interaktionella konsekvenser av visuella språkformer,
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• kunna redogöra för grundläggande mönster av bimodal språkutveckling,

Färdighet och förmåga
• kunna utvärdera teoretiska och empiriska aspekter på primärlitteratur
(forskningsartiklar) i området,
• kunna påvisa grundläggande metodologiska och analytiska färdigheter för att
utföra kvalitativa och kvantitativa analyser av multimodala data (datainsamling,
kodning, databasarbete, kvantifiering),

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till frågor runt visuospatiala former av språk på ett
vetenskapligt, analytisk och kritiskt sätt.

Kursens innehåll
Språkforskningen har hittills huvudsakligen betraktat tal och skrift som sina
huvuddomäner. Men språkbrukare använder inte bara tal för att uttrycka sig utan
också meningsfulla handrörelser kallade gester. Dessutom använder döva
språkbrukare teckenspråk som produceras och uppfattas enbart i den visuospatiala
modaliteten. Den här kursen ger en tvärvetenskaplig introduktion till forskning kring
kroppens betydelse för form och funktion i mänskligt språk och berör både teoretiska
och metodologiska aspekter. Med hjälp av rikliga exempel från nya forskningsfält
diskuteras visuospatialt språkbruk i förhållande till inlärning och flerspråkighet,
förkroppsligad kognition ("embodied cognition"), länken mellan språk och handling,
och de neurokognitiva grunderna till multimodalt språk.

Kursens genomförande
Föreläsningar; obligatoriska labbövningar med efterföljande gruppdiskussioner.

Kursens examination
Examination utgörs av två små skrivna uppgifter (bidrar 10 % vardera till slutbetyg)
och en uppsats (bidrar 80 % till slutbetyg).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs antingen a) 60 högskolepoäng i lingvistik eller ett
språkämne; eller b) både 60 högskolepoäng i psykologi eller kognitionsvetenskap och
30 högskolepoäng i lingvistik; eller c) motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. 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.
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Prov/moment för kursen LINN15, Lingvistik: Visuellt språk - gester och
tecken
Gäller från V11
1001 Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

