Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH81, One World, One Language, 7,5 högskolepoäng
One World, One Language, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-08-21 att gälla från och med 201508-21, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Ämne: Teoretisk Filosofi
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika teorier om mening och referens
• kunna redogöra för centrala begrepp inom språkfilosofin, t.ex. kompositionalitet
och intentionalitet
• kunna redogöra för olika filosofiska perspektiv på förhållandet mellan språk och
tanke
• kunna redogöra för olika argument kopplade till huruvida privata språk kan
existera
• kunna redogöra översiktligt för likheter och skillnader mellan människors språk
och djurs och maskiners språk

Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift resonera om styrkorna och svagheterna hos olika teorier om
mening och referens
• kunna tillämpa den teoretiska filosofins arbetsmetoder på några
utvalda språkfilosofiska problem
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• kunna uttrycka sig både skriftligen och muntligen i språkfilosofiska termer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna utvärdera några utvalda språkfilosofiska teser
• kunna kritiskt utvärdera hur förenliga några olika filosofiska positioner om språk
och tänkande är.

Kursens innehåll
Kursen är en introduktion till de centrala frågorna i språkfilosofin sedda ur ett globalt,
flerspråkigt perspektiv. Dessa frågor inbegriper vad det innebär för ett uttryck att vara
meningsfullt; hur ord och satser förvärvar meningar; hur ord kan referera till saker i
världen; vad förhållandet är mellan mening och referens; hur språket förhåller sig till
tanken, och hur människans språk förhåller sig till djurs och maskiners språk.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke-godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Filosofiska Institutionen, Lunds Universitet
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen SASH81, One World, One Language
Gäller från H15
1501 One World, One Language, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

