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Huvudområde
Inget huvudområde

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1N

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
redogöra för kattens plats i evolutionen
redogöra för tamkattens relation till vilda kattdjur
redogöra för kattens plats i den mänskliga historien
redogöra för hur människor har betraktat katter genom historien
redogöra för kattens ”språk” genom dess vokaliseringar
redogöra för hur människor och djur kommunicerar
diskutera människors och djurs kommunikation

Kursinnehåll
I kursen behandlas kattens plats i det taxonomiska trädet och dess evolution, vilket
inkluderar tamkattens relation till vilda kattdjur. Kattens domesticering och historia som
husdjur beskrivs baserat på aktuell forskning. Kattens personlighet och psykologi täcks.
Fokus läggs på kattens rika språk (vokaliseringar) och deras karaktäristik (fonetiskt,
akustiskt, funktionellt), men även hur kattens övriga sinnen spelar roll i interaktionen med
människan och andra djur (hörsel, syn, luktsinne, doftmarkeringar, kroppsspråk etc).

Undervisnings- och arbetsformer
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Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande
utöva självstudier.

Examination
Examinationen sker genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen och
presentationer. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student
rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn
istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ
examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt
utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper
synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för kultur och samhälle

