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Fastställande
 
Kursplanen är en skiss men ännu ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i masterprogrammet i Språk och språkvetenskap (HASPV). Den ges även
som fristående kurs och kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.   
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan även efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studerande behärskar svenska.  

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande  

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för den aktuella forskningen kring språkets uppkomst 
kunna redogöra för olika typer av djurkommunikation, och beskriva skillnader
och likheter mellan dessa och mänskligt språk 
kunna beskriva vissa anatomiska och neurala förutsättningar för språk i
ett evolutionärt perspektiv 
kunna beskriva skillnader och likheter mellan biologisk och kulturell evolution,
och deras möjliga interaktion 
kunna förklara aspekter av den komplexa relationen mellan språk och
medvetande på ett avancerat sätt  

Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN25, Lingvistik: Språkets uppkomst, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: The Origins of Language, 7.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Språk och språkvetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
kunna jämföra olika hypoteser om språkets uppkomst på basis av empirisk
evidens 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna kritiskt värdera olika hypoteser om språkets uppkomst.  

 

Kursens innehåll
 
I kursen behandlas aktuell tvärvetenskaplig forskning kring språkets uppkomst. Fokus
ligger på teman som rör relationen mellan biologisk och kulturell evolution samt
anatomiska och neurala förutsättningar för språk i ett evolutionärt perspektiv. I kursen
ingår även moment rörande djurens kommunikation, experiment med språkinlärning
hos apor och andra djur, relationen mellan språk och medvetande och olika hypoteser
om språkets uppkomst, samt deras utvärdering med tanke på den befintliga
evidensen.  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.  

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av muntlig redovisning av en del av kurslitteraturen samt en
uppsats som behandlar ett av kursens teman på ett avancerat sätt.  

 

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 6/Engelska B eller motsvarande.  

 

Övrigt
 

Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 
Kursen ersätter ALSM04.  
Poängantalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan
kurs för endast tillgodoräknas en gång i examen.  
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