Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN23, Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk,
7,5 högskolepoäng
Linguistics: Grammatical Patterns in Human Language, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-06-18 att gälla från och med
2013-06-18, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
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

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 förekomsten av och egenskaper hos olika grammatiska
fenomen i ett tvärspråkligt perspektiv
• kunna redogöra för och jämföra likartade fenomen i olika språk på ett
vetenskapligt relevant sätt
• kunna redogöra för allmänna giltiga generaliseringar i världens språkstrukturer
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Färdighet och förmåga
• kunna beskriva språkliga fenomen i relevant vetenskaplig terminologi
• kunna bedöma huruvida en generalisering baserad på en teoretisk grund är
teoriintern eller teorineutralt empiriskt giltig

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika teoretiska perspektiv mot bakgrunden av hur väl de kan
belysa specifika grammatiska fenomen
• kunna förhålla sig till sitt modersmål och dess relevanta grammatiska
konstruktioner i ett typologiskt perspektiv.

Kursens innehåll
Mänskliga språk skiljer sig radikalt från varandra i ett antal dimensioner, samtidigt
som de uppvisar slående likheter på andra punkter. Ett flertal inbördes motstridiga
teorier har utvecklats för att förklara delmängder av denna variation och enhet.
Kursen är teorineutral, och behandlar ett antal konstruktioner, fenomen och
generaliseringar i världens språk vars existens uppmärksammats i samband med
tillämpningen av olika grammatiska teorier. I kursen visas även hur ett brett perspektiv
över världens språk kan bidra till en bättre förståelse av fenomen i det egna språket
och närliggande språk.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 2-3 obligatoriska övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av 2-3 uppgifter under kursens gång samt en avslutande
uppsats.
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) samt
Engelska B, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
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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.
2. Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen LINN23, Lingvistik: Grammatiska mönster i
mänskliga språk
Gäller från H13
1301 Grammatiska mönster i mänskliga språk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

