Humanistiska och teologiska fakulteterna

ALSM10, Allmän språkvetenskap: Pragmatik kontextberoende betydelse, 7,5 högskolepoäng
General Linguistics: Pragmatics - Context-dependent Meaning, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-03-25 att gälla från och med
2013-03-25, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs 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 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.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna förklara grundläggande begrepp inom pragmatik såsom deixis, referens,
presupposition, samtalsimplikatur och talakter
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa grundläggande pragmatiska begrepp i analysen av språkliga data
• muntligt och skriftligt kunna presentera en detaljerad studie av någon pragmatisk
företeelse i ett språk som den studerande själv väljer
• kunna skilja mellan semantiska och pragmatiska betydelsekomponenter hos ett
givet uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett insiktsfullt sätt och med stöd av vetenskapliga rön kunna resonera om hur
det språkliga uttrycket förhåller sig till den sociala och kulturella kontexten.

Kursens innehåll
I kursen studeras grundläggande ämnen inom området pragmatik, studier över
kontextrelaterad betydelse. Vidare studeras traditionella ämnen inom pragmatik
såsom presupposition, konversationsimplikatur, talakter, referens och deixis samt
några andra relevanta ämnen inom pragmatik, t.ex. artighet, diskurs/dialogstruktur
och informationsstruktur. Inom dessa breda områden ägnas särskilt uppmärksamhet
på frågor som rör prosodi i konversation samt social deixis.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 3-5 obligatoriska uppgifter.

Kursens examination
Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen.
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), eller
motsvarande kunskaper, samt Engelska B.

Övrigt
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.
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2. Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen ALSM10, Allmän språkvetenskap: Pragmatik kontextberoende betydelse
Gäller från V08
0801 Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

