Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB15, Lingvistik: Språket, människan och världen, 15
högskolepoäng
Linguistics: Language, Humankind, and the World, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-03-16 att gälla från och med 201603-16, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen ger legitimerade språklärare möjlighet att
ansöka om behörighet att undervisa i ämnet Människans språk 1 och 2 på
gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna analysera språkets grundläggande beståndsdelar genom kunskaper i
fonetik, fonologi, morfologi och syntax,
• kunna redogöra för språkets betydelse och användning (semantik och pragmatik),
• kunna redogöra för den språkliga mångfalden i världen och de viktigaste
språkfamiljerna,
• kunna analysera språklig mångfald ur ett individ-, samhälls- och kulturperspektiv,
• kunna analysera olika typer av kommunikationsformer, som gester, teckenspråk
och konstgjorda språk,
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• kunna redogöra för den mänskliga språkförmågan, språkliga processer,
språkinlärning, två- och flerspråklighet, samt sambandet mellan språk och
tänkande,
• kunna redogöra för viktiga teorier, modeller och metoder inom
språkvetenskapens olika områden,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna analysera språkets beståndsdelar genom tillämpning av
kunskaper i fonetik, fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik,
• kunna använda centrala lingvistiska begrepp och modeller i egna, självständiga
arbeten,
• kunna förmedla kunskaper i ämnet på ett pedagogiskt sätt,
• kunna planera en lektion i ett valt moment inom ämnet Människans språk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till språkligt material på ett etiskt försvarbart sätt
• kunna förhålla sig till samspelet mellan språk och samhälle och relatera detta till
normering och prestige

Kursens innehåll
Kursen består av fyra delkurser.
• Delkurs 1 (4 hp) behandlar språkets grundbeståndsdelar, med fokus på fonetik,
fonologi, morfologi och syntax. Kursen ger praktisk intensivträning i samtliga
dessa områden.
• Delkurs 2 (4 hp) behandlar språklig mångfald i världen och språklig mångfald ur
ett samhälls-, individ- och kulturperspektiv.
• Delkurs 3 (2 hp) behandlar språkanvändning, inkluderande språkets betydelseoch användningssida (semantik och pragmatik).
• Delkurs 4 (5 hp) behandlar språkförmåga, inkluderande språkinlärning, den
mänskliga språkförmågan, språkliga processer, två- och flerspråklighet, samt
sambandet mellan språk och tänkande och viktiga teorier, modeller och metoder
inom språkvetenskapens olika områden.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar, som streamas via internet samt en till tre
obligatoriska övningar/laborationer på delkurs 1, som görs via internet. Det förutsätts
att den studerande har tillgång till dator med nätuppkoppling samt möjlighet att
installera mjukvaror. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom skriftlig salstentamen och en till tre obligatoriska
övningar.
Delkurs 2 examineras genom ett självständigt arbete.
Delkurs 3 examineras genom skriftlig hemtentamen.
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Delkurs 4 examineras genom ett självständigt arbete.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs minst resultatet godkänd på samtliga delkurser.
För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 8 av kursens
högskolepoäng, samt att övriga delkurser betygsatts med minst godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till
aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkurs 1: Basics
delkurs 2: Diversity
delkurs 3: Meaning and Use
delkurs 4: Theory and Application
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Prov/moment för kursen LINB15, Lingvistik: Språket, människan och
världen
Gäller från V16
1601 Introduktion till grammatik, fonetik och fonologi, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 Semantik och pragmatik, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Teoretiska och tillämpade aspekter inom språkvetenskapen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1605 Sociolingvistik och språklig diversitet, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

