Humanistiska och teologiska fakulteterna

ALSM05, Allmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig
språkforskning, 7,5 högskolepoäng
General Linguistics: Current Interdisciplinary Research on
Language, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-11-30 och senast reviderad 2016-1003. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-10-03, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är valbar för inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik i
masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs
och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men 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

Språk och språkvetenskap 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 redogöra för viktiga forskningsfrågor från ett aktuellt forskningsfält t.ex.
språk och evolution, språk och genus, språk och filosofi, språk och
neurokognition, där sambandet mellan språk och närliggande fenomen studeras,
oftast med tvärvetenskapliga metoder,
• kunna klargöra hur språkvetenskapliga frågeställningar förhåller sig till likartade
frågor i andra discipliner,
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Färdighet och förmåga
• kunna kritiskt analysera forskningsmaterial från olika områden inom lingvistik och
angränsande områden,
• kunna delta i diskussioner och framföra sina åsikter i akademiska sammanhang,
• kunna redogöra för hur olika metoder kan belysa frågeställningar som är
gemensamma för språkvetenskap och relaterade discipliner,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt reflektera över språk i ett större tvärvetenskapligt sammanhang.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att bekanta studenten med ett aktuellt forskningsfält där sambandet
mellan språk och närliggande fenomen studeras, oftast med tvärvetenskapliga
metoder, och därmed utveckla förmågan att se språk i ett större sammanhang.
Kursens innehåll varierar beroende på vilket område som studeras. Exempel på
områden är: språk och evolution, språk och genus, språk och filosofi.
Varje område studeras både med avseende på hur språklig kunskap kan hjälpa oss att
förstå det icke-språkliga fenomenet i fråga och hur det å sin sida påverkar språket och
vår kunskap om det.

Kursens genomförande
Undervisningen ges i form av lektioner och övningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 3–4 inlämningsuppgifter och presentationer.
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 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska
vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller
motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska
6/Engelska B.

Övrigt
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1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter LIS139.
3. 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- informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ALSM05, Allmän språkvetenskap: Aktuell
tvärvetenskaplig språkforskning
Gäller från H11
1001 Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

