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Kursens uppläggning
Provkod
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Benämning
Språkets evolution, utveckling och variation

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen undersöker och problematiserar ett antal centrala frågeställningar kring språket som fenomen. Ämnen
som tas upp är språkets biologi och evolution, språkets relation till andra djurarters kommunikationssystem,
språktillägnande och språkmodellering, tvärspråklig och inomspråklig variation, språkförändring och
språksläktskap, komplexitet och expressivitet. Frågeställningarna behandlas ur ett tvärvetenskapligt
perspektiv.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- redogöra för olika vetenskapliga perspektiv på språkliga fenomen
- diskutera olika aspekter på centrala frågeställningar kring det mänskliga språket
- argumentera för och emot olika synsätt på språklig evolution, utveckling och variation.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar som även innehåller diskussionsmoment samt seminarier.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en salsskrivning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
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b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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