Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB30, Lingvistik: Språk, kommunikation och tänkande, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Language, Communication and Thought, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-06-17 att gälla från och med
2008-06-17, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
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 fonetik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den grundläggande relationen mellan språk och tänkande
• kunna redogöra för kognitiva förutsättningar för språk och kognitiva
konsekvenser av språk och språklig mångfald, till exempel uppmärksamhet,
minne och inlärning
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• visa kunskaper om några viktiga teorier och metoder som berör relationen mellan
språk och tänkande
• kunna redovisa några likheter och skillnader mellan hur språk och tänkande
uttrycks i tal och skrift

Färdighet och förmåga
• kunna analysera exempel på samspelet mellan språk och tänkande
• kunna ta ställning till olika teorier och påståenden om språkets relation till
tänkandet
• kunna föreslå sätt att undersöka hur språk och tänkande påverkar varandra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att diskutera och värdera språkets roll för tänkandet i olika
verksamheter.

Kursens innehåll
I kursen ges en orientering i grundläggande teorier om språk och tänkande och om
kognitiva förutsättningar för språk och kognitiva konsekvenser av språk. Kursen ger
också en orientering om metoder för det vetenskapliga studiet av språk och tänkande.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar i att analysera exempel och ta
ställning till olika påståenden om språk och tänkande.

Kursens examination
Examinationen är en kombination av fortlöpande övningsuppgifter som redovisas
under lektionerna och en skriftlig redovisning av en kursuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Denna kurs utgör även delkurs i LINA12. Poängen kan bara tillgodoräknas en
gång i examen.
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.
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Prov/moment för kursen LINB30, Lingvistik: Språk, kommunikation och
tänkande
Gäller från V08
0801 Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

