Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN17, Lingvistik: Kommunikation hos människor och
andra djur, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Communication in Humans and Other Animals, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-09-28 att gälla från och med 201109-28, vårterminen 2012.

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
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 de grundläggande principerna för varför och hur olika arter
kommunicerar
• kunna beskriva kommunikation utifrån olika perspektiv
• kunna beskriva den ontogenetiska utvecklingen av kommunikativ förmåga hos
individer av olika arter

Färdighet och förmåga
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• kunna formulera en forskningsfråga och diskutera metoder som skulle kunna
användas för att undersöka den
• kunna jämföra hur lingvister och biologer ser på kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och kritiskt värdera teori, metod och resultat i vetenskapliga
artiklar om kommunikation.

Kursens innehåll
Kursen ger en bred introduktion till hur människor och djur kommunicerar. Såväl
lingvistiska som biologiska perspektiv anläggs. Metodologiska problem med att
jämföra mellan olika arter tas upp. Grundläggande principer som kommunikativa
nätverk, mottagaranpassning, ackommodering och social inlärning diskuteras
ingående. Särskild vikt läggs vid hur kommunikation utvecklas hos unga individer och
vilken roll uppväxtmiljö och den tidiga interaktionen med vuxna spelar. I den andra
delen av kursen presenteras kommunikation hos några utvalda arter mera ingående.
Ett viktigt inslag i kursen är läsning av empiriska studier, där studenterna får träning i
att kritiskt granska metoder och tolkningar av forskningsresultat

Kursens genomförande
Föreläsningar och övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av fem uppgifter under kursens gång samt en större skriftlig
uppgift i slutet på kursen.
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 där antingen 60 högskolepoäng i
något språkämne eller kursen Lingvistik: Språkets struktur och funktion (LINB02)
ingår, eller motsvarande kunskaper.

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 LINN17, Lingvistik: Kommunikation hos människor
och andra djur
Gäller från H11
1101 Lingvistik: Kommunikation hos människor och andra djur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

