Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN19, Lingvistik: Språk, kultur och tanke, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Language, Culture and Mind, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-10-10 att gälla från och med
2012-10-10, vårterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV).
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

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 hur kulturella och kognitiva processer har betydelse för språk
och språks uppbyggnad
• kunna redogöra för lingvistikens tvärvetenskapliga kontext inom det
språkvetenskapliga området
• kunna redogöra för de centrala aspekterna av kulturellt påverkad språklig
variation
• kunna redogöra för hur lingvistik är teoretiskt och metodologiskt kopplat till
andra vetenskapsgrenar och forskningsområden
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa begrepp och metoder inom lingvistik och andra
språkvetenskapliga discipliner på ämnesområdet språklig variation
• kunna koppla data om språklig och kulturell variation till teoretiska perspektiv i
lingvistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera data om språklig variation i ljuset av kognitiv och kulturlingvistisk
teori.

Kursens innehåll
I kursen studeras hur språk och språklig variation styrs av mänsklig kognition och
kultur med betoning på kulturella och språkliga skillnader som är resultat av betingad
variation.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 3-6 redovisningar.

Kursens examination
Examination sker i form av 3-6 muntliga redovisningar och en skriftlig
inlämningsuppgift (10 sidor).
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 Engelska B, samt 90 högskolepoäng varav 60 i ett
språkämne eller i lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik) eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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 LINN19, Lingvistik: Språk, kultur och tanke
Gäller från H12
1201 Språk, kultur och tanke, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

